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ಕ್ರ.

ಸಂ.
ಯೋಜನೆಮ ಹೆಸಯು

ಘಟಕ್/ಕಮಯಕ್ರಭ /ಚ

ಟುವಟಿಕೆ
ಪಲನುಬವಿಮ ಹೆಸಯು ಗರಭ ಹೆ ೋಫಳಿ ತಲ್ ೂಕ್ು ಸರ್ೋಯ ನಂ.

.ಜ/ 

.ಂ./ಸಮನಯ

ಭೌತಿಕ್

(ಸಂ
ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಿಿಂದಿಖ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 11/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 30760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮರಾಭರಾಜ್ ಅಯಸ್ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಖನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 64 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.30 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಿಿಂದಿಖ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 93/P83 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್್ 0.60 30760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಜಖದಿೇವ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಔತಿಿಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 123/8, 166/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.24 21600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ .ಎಿಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಮಾದಿನಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 124,74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.70 25700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಕೄರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಭಳಲೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 493/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.50 20550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಸ್.ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಖನೇಗೌಡ ಕಂಬಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 38/2, 36/3, 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.40 20500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎ.ಎಿಂ.ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಅಿಂಫಳೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 537/2, ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.25 28300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಲ್.ಶಿಣಣ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಶೆಟಿ್ಟ ಬಿಖಗ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 37/3, 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.31 12290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಹೆಚ್.ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚ ೇಗೌಡ ಭಳಲೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 198/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.40 18190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕಶ್.ಕೄ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಕೄ.ರಾಮಗೌಡ ಔದಿರ ಮಿದಿರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 191/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.90 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಔದಿರ ಮಿದಿರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 191/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.50 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇಿಂ ಬಿ.ಬಿ.ಈರೇಗೌಡ ಬಿಖಗ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 228/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 27750
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 267/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 49100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಮಿೇನಾಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಬೆನಕಗೌಡ ಹುಕ್ಕ ಿಂದ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 123 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 27300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಡಿ.ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿವೇಗೌಡ ಭತ್ತಾ ಯ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

118/11, 195/8, 

210/2A1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.10 36000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಡಿ.ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ನ್ಲೂಲ ರು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 138/P2, 210/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಈರೇಗೌಡ ಮಾದಿನಕೄರೆ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 135/1, 263 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.45 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಂತೇಗೌಡ ಬಿನ್  ಕಾಳೇಗೌಡ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 70,65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.35 15500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಭತ್ತಾ ಯ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 60/2, 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.40 12050
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಎ.ಯಮವ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಸಲಷಬಾಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 27439
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಇ.ವಿಜೇತ್ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಕೄಳಗೂರು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 30978
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇಕ್ಷ ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಫನ್ನನ ರು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 21180
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ದೊಡಡಮಾಖಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 24400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಮಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇರೆಗೌಡ ಸಾಾ ರೆ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎ.ಕೄ.ಕೌಟ್ಟಲಯ   ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಗೌಡ ದೇದಾನ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 113 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.40 41600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಸಾಾ ವಿ.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಖದಿೇಶ್ ಚಿಔಕ ಯಣ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 34/4, 28/6, 62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.40 6300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ.ಎಿಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಅನೇಖನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 10/P, 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೆವ ೇತ್ತ.ಎಿಂ.ಎ ಕೇಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ಅನೇಖನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.95 35900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಬ ಪಿಂಟೊೇ ಕೇಿಂ ರಾಫರ್ಟಿ ಪಿಂಟೊೇ ದಾಯ ರಂಬಿ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 183, 224 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.80 72549
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಫರ್ಟಿ ಪಿಂಟೊೇ ಬಿನ್ ಜೆ.ಎಿಂ.ಪಿಂಟೊೇ ದಾಯ ರಂಬಿ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 326 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.30 38196
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನತಿನ್ ಹೆಚ್.ಸಾಲ್ವವ ನ್ ಬಿನ್ ಅಿಂತೇಣಿ ಸಾಲ್ವವ ನ್ ದೇದಾನ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 354 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.27 31832
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಯ ರಾಲ್ ಷಲ್ವವ ನ್ ಬಿನ್ ನತಿನ್ ಸಾಲ್ವವ ನ್ ದೇದಾನ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 648 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.90 62200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪೃಥ್ವವ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮತಿರಾಜ್ ಅರೆನ್ನರು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 26/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 44761
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿಔಕ ಯಣ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 26, 41, 78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.30 68944

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬೆರೆಣಗೇಡು
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

158/1, 158/4, 33/4, 

33/1, 162/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.60 21906

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಬ ಧನುರಂಜನ್ ಕೇಿಂ ಶಂಔರೇಗೌಡ ಹುಲುಲ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಹುಣಸೆಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 317 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.40 45500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಧು ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಗಾಣವಾಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 26 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ದಾಯ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೄಿಂಕೄರೆ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 7/1, ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಕ್ನಾನ ಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 68/1. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 63000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಔಲುಲ ಮುರುಡಪ ಬಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.90 81000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮುಖೇವ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

144/2, 324/2, 

112/21, 17/3, 324/1, 

44/3

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.30 83600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಕಂಠಮಯ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಮಯ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 35/P2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಕಾಯ ತನಬಿೇಡು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 10/2. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 53900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಾಯ ಮಯ ಔಳಸಾಪುಯ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 235/4. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 54000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

14/1, 13/3, 13/8, 7/5 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 70000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

65/1, 26, 25/1, 30/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 75000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 23/P5 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 67000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟಸುಫಬ ಮಯ  ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಭಮಯ ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 31 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.60 150000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ  ಚಂದರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ರಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಕೄ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 469 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.10 95600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಕ್ನಾನ ಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 101 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಕಾಯ ತನಬಿೇಡು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 57/1, 70/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.45 40000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಆರ್.ಶಿಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಔಳಸಾಪುಯ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

212/4, 212/5, 235/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.65 57500

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಮ  ಕೇಿಂ ಶಂಔರೇಗೌಡ ಬೆಳವಾಡಿ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 480/2. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 50000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಕಿಾಮಣಭಮ  ಕೇಿಂ ನಂಜೇಗೌಡ ಲಕಾಯ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 107/2, 107/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 77400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿಿ್ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಕ್ನಾನ ಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 73/1B ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಸಳೇ ಲಕಾಯ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 100/1. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇರೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 93 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇ.ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 30/2. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 68000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗಾಣವಾಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 37/1, 38/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 45000

2018-19ನೆೋ ಸಲಿನಲಿೂ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಇಲಖೆಮ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಮಧನ ಸೌಲ್ಬಯಗಳನುು ಡೆದ  ಪಲನುಬವಿಗಳ ವಿವಯ.

ಜಿಲ್ಲೂ:ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಪಲನುಬವಿಮ ವಿವಯ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಮಧನದ 

ಮೊತ್ತ (ಯ . 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧರ  ಸಂಖೆಯ ಬಯಂ  ಖತ

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಔಮ ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 20 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಖಾನ್ ಸಳೇ ಲಕಾಯ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 13/2, 10/23 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ.ಟ್ಟ.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚೇಗೌಡ ತಿಂಡಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 22/5, 23/2, 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.75 22300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  ಬಿನ್ ಈಯಮಯ ಳಗೇಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 73 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.55 20800

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಸಾಾ ರೆ
ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

411/3, 413/1, 412/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.90 24900

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಜಿ.ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಸಡ್ದಾಳು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 263 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 39000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಾನಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಶಿಯಳಲು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 225 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.20 10375
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಸುಶಿೇಲ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಾ ರೆ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 589/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 31760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುನಂದ ಕೇಿಂ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ತಿಂಡಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 22/5, 23/2, 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.75 30240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಕ್ಮಾರ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಭಹೇಶ್ ಕ್ಮಾರ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 301/1, 299/3A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.00 64000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಪ.ಯಮವ ಬಿನ್ ಕೄ.ಎನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 149 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 33400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿಳ್ಳಮಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 67/2, 135/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 34770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಕೄ.ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಆರ್ ಕೃಶಣ ಶೆಟಿ್ಟ ತಖಡೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 112/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.55 20635
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಖಗ ಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಸಳುಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 194/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.38 15265
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಹಷಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 142 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 67500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಮಯ ತಿರುಗುಣ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 191/2. .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 31370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 115/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 33400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತೇಗೌಡ ಫಖಗ ನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 75/2, 76/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.72 27230
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಖತಯ  ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 311 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32235
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಹಿರಿಮಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೂವೇಗೌಡ ಸಳ್ಳಯೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 107/2B, c1p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.10 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಸಿ.ಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಜಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಮೆಲಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 235, 248 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.38 16000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಿಂ.ಜಮಶಂಔಯ ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಪ.ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಆಣೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 51, 59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.70 22710
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿಡಡ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಹೆಡದಾಳು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 172, 372, 507 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.70 52530
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂಜಯ್.ಕೄ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಷಮಬಾರ ಮಗೌಡ ಬಿಔಕ ಯಣ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.70 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಕೄ.ಸುಬಾರ ಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಆಣೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.50 28900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಎನ್.ದಿೇಪಾ  ಕೇಿಂ ಎಿಂ.ಇ.ರಾಜೇಿಂದರ ಆಣೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 13, 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.59 22320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜೆ.ಜವೂರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಮದಯ ಮೆಲಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 122 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 29484
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 135/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 31930
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಟ್ಟ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಸ್. ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಭಖಳೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 201 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೂಪಾ ಯಾನ್ ಯಶಿಮ  ಕೇಿಂ ಮೇೇಸನಾಚಾರ್ ದೇದಾನ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.90 35000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ನಾಖರಾಜ್ ಅಯಸ್ ಬಿನ್ ರಾಭರಾಜ ಯಾನ್ ಷಣಣ ರಾಜುತೇಗೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 161/2B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.35 40458
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನವಿೇನ್ ಪ.ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಗೌಡ ಹೆಫಬ ಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.20 39290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಭಮ  ಕೇಿಂ   ರಾಮಗೌಡ ಬಿಿಂದಿಖ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 117/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 27710
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಶಿಮ .ಎಿಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂತೇಗೌಡ ಅರಿಶಿೇಣಗುಪೄಪ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 150 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.20 39290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಎನ್.ರಿೇತ್ತ ಕೇಿಂ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಅಶೇಔ ಬಾಯ ಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 86, 87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.80 31150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಅಶೇಔ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಾಯ ಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.90 62200

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಎ.ವಿಜೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಯ ಯಸಳಿ್ಳ
ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

72/1, 22/8, 22/9, 37, 

38, 35, 5/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.30 41000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಎ.ವಿನಯ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 25, 41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.40 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಮಾಿಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶೇಷಾಚಾರಿ ಹಾಖಯಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 75/1, 57, 61/4, 79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಡಿ.ಶಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ಬೈಗೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 274, 274/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.85 28300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇಿಂ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.95 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಮಯ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಹಂಚಿನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 13 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.40 40000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದೇಗೌಡ ಗುಿಂಖಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.00 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಷಶೆಟಿ್ಟ ಕೄಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 11 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 72000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯೇಖಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಲಕಾಯ
ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

82, 86/P2, 81/2B, 

81/1A
ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 48400

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ  ಬಿನ್ ಮುಳಿಮಯ ಕಾಯ ತನಬಿೇಡು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 90/2P1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಜಿ.ವಿವವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದಮಯ ಬೆಳವಾಡಿ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 319/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಿಂ. ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚ ೇಗೌಡ ಕ್ನಾನ ಳು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 100/1P1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.20 76500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಲಕಿೄ ಮ ೇಗೌಡ ಬಿಳ್ಳಔಲುಲ ಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.20 108000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 30/2, 42/5 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 44200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿೇಥಿಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಲಔಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 73/2, 72 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಆರ್.ಸನುಮಂತಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ನಟಿ್ಟ ರ್ ರಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಟ್ಟ.ನಯಸಿೇಪುಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 146 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಿಂಫಳ 0.80 63000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಹಷಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 59 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂತಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಗೇಗೌಡ ಔಳಸಾಪುಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 15/3. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಫಷವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಭೂಚೇನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 3/132 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 39700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಸಳೇ ಲಕಾಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 91 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 50000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಸಂಜಿೇ ಬಿನ್ ಹೂವೇಗೌಡ ಲಕಾಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 153 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.00 95000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವಚ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಕಾಯ ತನಬಿೇಡು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 5/P3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 53000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಲ್.ಆರ್.ಫಷರಾಜು ಬಿನದ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಲಕಾಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 47 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 75000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಸಿಯಫಡಿಗೆ
ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

27/11, 27/12, 

27/3,27/9
ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಔದಿರ ಮಿದಿರ
ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

158/2, 146, 57/1, 

168/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.67 14850

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಗಿೇವ ಕೄ.ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಗೌಡ ದೇದಾನ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.40 73000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಷಣಣ ತಿಭಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಭಳಲೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 77/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 10120
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಚ್..ಎನ್ ಬಿನ್  ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಹುಯಿಗೆರೆ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.75 24700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಕೄ.ಬಖತ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಯ ಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 424/4, 424/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.85 26100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಕೄ.ಬಯತ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಯ ಯಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 424/3, 424/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.90 28600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈರೇಗೌಡ ವಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಭಳಲೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 493 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.98 33420
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ. ಅನಲ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಚಿಔಕ ಣ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 118/2. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.52 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಸಿ.ಯಮವಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಫಖಗ ನಸಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 10/7, 54/5, 10/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.94 30940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ವಿೇಯಶೆಟಿ್ಟ ತಖಡೂರು ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 71/72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.78 27060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನಭನ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 135/p17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.99 33310
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡಡ ಮಲಲ ಪ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 526, 395 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.90 54820



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಇಿಂದಾಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 496/1, 16/2, 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 34357
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಔರಿೇಿಂ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತಾ ರ್ ಬಿಿಂದಿಖ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 266 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32893
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ ಬಿನ್ ಇಮಿಯಾಜ್ ಚಿಔಕ ಕಳಲ್ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 22, 160/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.97 32190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿಿಂದಿಖ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 93/P48 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ದಿೇ.ಐ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಇಿಂದಾಯ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 210 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.60 153648
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಭೇಧ ಬಾನು ಬಿನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹೆಫಬ ಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 34357
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಖಾದರ್ ಬಾಶ ಬಿನ್ ಹೈದರ್ ಬಾಶ ಹೆಫಬ ಳಿ್ಳ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 58 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 34357
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಜಾಖಯ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 191/P33 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.20 17196
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತಿರ  ಕೇಿಂ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಮಯ ಜಾಖಯ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 191/P35, 191/P15 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 2.00 18569
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿ.ಎ.ಭಲ್ಲ ೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಕೄ.ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಜಾಖಯ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 69/3, 70,71 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 3.80 134850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಯಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಹುಯಿಗೆರೆ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.75 24700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಎನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಬಿನ ನಿಂಗೇಗೌಡ ತಿರುಗುಣ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 180/1P1, 180/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 31410
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ತಿರುಗುಣ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 177 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.40 15530
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 8/9,8/1,13/4, 3/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 57000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/7, 36/6Bp1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 61000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

18/P3, 31/3, 45/10, 

45/1
ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 46000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 58, 27/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.00 72590
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 8/5, 8/8, 13/5 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 57000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 61/1, 27, 24/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.65 41000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 21/1. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 46200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 56 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.55 42000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

18/P3,45/9, 

60/3P2,31, 45/13
ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 61000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಔಚ ಮ ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 3/4. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.45 32000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಬಿರೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 9/1, 9/7 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 61000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 31/3, 45/8,45/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 38000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಷಾ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 31/1. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 55000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

25/1, 58, 64/P1, 25/8 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 58000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 111/P21 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.45 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 25/4. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.30 23000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಶೇಔ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಶೆಟಿ್ಟ ತಖಡೂರು
ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

106/2B, 58/4, 94, 

106/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.99 29920

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಷಖನಶೆಟಿ್ಟ ಬಿಖಗ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 230/2ಬ2, 230/2BC ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.75 23755
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಳಭಮ  ಕೇಿಂ ಬದ್ರ ೇಗೌಡ ಚಔಕ ಭನ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 80/2, 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.85 29750
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 241/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 63370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಸೇಭಶೇಕಯ ಸಿಯಫಡಿಗೆ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 46/1, 58/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 56000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇವ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಅಯಳುಗುಪೄಪ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 54, 501 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.97 34240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಕ್ನಾನ ಳು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 46695
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಕಾಯ ತನಬಿೇಡು ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 30800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 18/P2, 50/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.53 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ  ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 50/13, 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಜೆಜ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ೇಗೌಡ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 40 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 50300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಬಿ.ಸೇಭಮಯ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಎಿಂ. ಬೆಳಿ್ಳಮಪ ಗಣಔಲ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 6/P7, 246/P8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.20 39280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಸ್.ಸಂತೇಶ ಬಿನ್ ಕೄ.ಬಿ ಗಣಔಲ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 267 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.75 53190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ವತಿ ಕೇಿಂ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಸಿರಿಫಡಿಗೆ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 92/1, 19/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣಣ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 16, 51/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.30 22900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೂಭಮ  ಕೇಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಗೌಡ ಗೇಣಿಔಲ್ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 55/P3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.99 44930
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಕ್ಷಶೇಯಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಗಿರಿನಾಮಕ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 90 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.98 37400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸಿದದ ಪ ತಿರುಗುಣ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 189/1B, 190/P4 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.54 47475
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಿ ಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಕಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 34 .ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.75 63500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಸಭದ್ ಭಹಾರಾಜ ಹಾಕ್ ಬಿನ್ ಕಜರ್ ಭಸಭದ್ಕೄಳಗೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 304/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 35000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಸತ್ತಜ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಕಜರ್ ಅಸಭದ್ ಕೄಳಗೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 304/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಜಿರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲಗಫಾಯ ಕೄಳಗೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 304/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಆರ್ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಯಮವ ಚಿಔಕ ಳಲ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 123 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ ಗಾಯಿತಿರ  ಬಿನ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಿಂ.ಜಾಜುಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಜೆ ಭಧೂ ನೇಲತ್ತಾ ಲು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 220 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಲಔಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 55/ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಔಣಿವೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 78/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 23925
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಸಿ.ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಶಿಯಗುಿಂದ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 90,92 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 34660
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ನ್ಯಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 171/1, 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.90 62200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್.ಎಿಂ.ವಕ್ಿಂತಲ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಮಂಜೇಗೌಡ ನ್ಯಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32740

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ದಿೇ ರೆಬೆಲುಲ  ಬಿನ್ ಷವ ನ ರೆಬೆಲುಲ ಕಾಭನಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

134/5, 134/2, 

34/3,131
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 5.00 74655

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ನ್ಯಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 32,35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.60 53480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಓರಂಖ ಅಲೇ ಹುಸೇನ ಬಿನ್ ಬ್ದಮದ  ಹುಸೇನ್ ಮಲನ ಭನ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 349 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.45 17023
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಸಿ.ಷರೇಜ ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ನ್ಯಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 116 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.8 13793
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಲಿ ಔರ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಭಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಲನ ಭನ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 180 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.75 57290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸುಧಾಔಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಸಳಲೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 119, 152, 154 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 5.00 33840
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ  ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.00 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.75 64000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಾನಔಭಮ  ಕೇಿಂ  ಕೄಿಂಚೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 51/5, 17 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.70 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬೇಬೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 25,32, 58/1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.65 48900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/P1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಪಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 51/3. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.65 55600



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಕೌತ್ತಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 46/3. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 65500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ.ಬಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 495/2, 26/6 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.90 67700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇತ್ತರ ತಿ ಕೇಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 107/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 75000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್.ಎನ್. ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ ಕೇಿಂ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಕೄಷವಿನ ಭನ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 135/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 27320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 202, 196/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 42596
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 183/6, 184/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪ ಮ 0.98 29485
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಯದೇಗೌಡ ಮಾಖಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 200, 195 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 25956
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಅಿಂಫಳೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 680/6, 637/3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.78 67500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಮಾಖಡಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 200 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.43 17068
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 267/4. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44994
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೇಮಯ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 24 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.57 45100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಮಯ  ಬಿನ್ ಗಾಳಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 7/P7, 265 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಮಯ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 282/1. .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 135/P6 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.28 31700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಮಯ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ದೇಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 7/P6 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44860
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಈಯಖಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 272 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಮಯ  ಬಿನ್ ಗಾಳಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 278 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಷಖನಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 16/9. .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44811
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಸ್.ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 37/3, 37/8, 36 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.25 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನುಸೂಮ ಕೇಿಂ ಹಾಲಪ ಕೄಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 30,37/3 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.25 28300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಕೄಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/3, 37/8 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 33948
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅರುಣಕ್ಮಾಯ.ಐ.ಸಿ  ಬಿನ್ ಐ.ಎಿಂ.ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಐನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 29/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.34 15629
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂಚಲದೇವಿ ಕೇಿಂ ಪುಶಪ ರಾಜ್ ಅಯಳುಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 230/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 30265
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಸೆಾ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಗೌಜ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 28/4, 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಭಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ರಾಜ ತೇಗೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.30 42564
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇವ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ನ್ಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 179, 180 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 37831
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿೇತ್ತ ಕೇಿಂ ಜಖದಿೇವ ಸಲಷಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 2.00 65483
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇವ.ಎಿಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಸಲಷಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 169 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 3.00 84049
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹಿರೆಭಖಳೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 574, 575 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 10940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಪ.ಶಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 574, 575, 578 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 26866
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17/2, 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.50 18915
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 52/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.55 20807
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಲತಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಣಣ ಸಿಿಂದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 43/2, 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಭಯ ಟೊೇ 0.40 39500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ನವಾಿಣೇಗೌಡ ಸಳ್ಳಯಾಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 21854
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭರಿಮಪ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.35 9782
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷವೇಗೌಡ ಕ್ನಾನ ಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 70/3P2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವಿೇಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 14/1. ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 45598
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಶಪ ರಾಜ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಒಔಚಂದ ಜೈನ್ ಅಯಳುಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 230/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.20 39290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಆರ್.ಮೇೇಸನಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 19/P2 . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.65 65500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಜಮಣಣ ಉಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 25/P24P . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.40 44400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಮಯ  ಬಿನ್ ಈಯಮಯ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 21/P12 . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.40 43400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವ ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಕಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 25/P2, 3P2 . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 1.20 99000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಮಯ   ಬಿನ್ ದಾಯ ಮಯ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 40 . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.40 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಆರ್.ಆರ್.ನಾಖರಾಜು ಔಳಸಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 246/P34 . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗಾಣದಾಳು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 36/1. . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 1.00 101013
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಮಯ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 21/P . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಕೄಕ ೇಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 72/8. . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.50 50000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಎಸ್.ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಷಖನಪ ಕಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 26/4. . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹುಲಮಭಮ  ಕೇಿಂಗಂಗಾಧಯಮಯ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 6/3. . ಜಾತಿ ತಯಕಾರಿ 0.40 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಮಯ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಮಯ ತಖಡೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 214 . ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 29945
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 459, 162 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಷನನ  ಫನ್ ಜಮದೇಪ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 173/2, 183/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.60 55550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಜಮಭಮ  ಕೇಿಂ ನಾಖರಾಜು ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 132/1, 458/1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 75000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ರಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 49 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.50 43698
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇಭಮ  ಕೇಿಂ ನಿಂಗೇಗೌಡ ತಿರುಗುಣ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 114/P1, 113/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.60 45780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಔದಿರ ಮಿದಿರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 1/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.70 22680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಮ ತಿ ಯಾನ್ ಪುಶಪ  ಬಿನ್ ಯಮವಗೌಡ ಕ್ಿಂಚೂರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 132/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.98 28706
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ.ಎಿಂ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 88/P1, 148/P1 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.54 134000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 86/10, 86/3, 115 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.90 85000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಕ್ರುವಂಗಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 152, 156, 217 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಭಯ ಟೊೇ 0.40 43700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಕ್ರುವಂಗಿ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 238/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಭಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 267/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಭಯ ಟೊೇ 0.80 80500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಿನ್ ದಾಯ ಮಯ ಹಂಖಯಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 142/2 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.60 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂಜಿೇವಾಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಮ  ಪೂಜಾರಿ ದೇದಾನ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 279/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 35000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇ ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಿಂಫಯಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 279/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಶೇಔ.ಎಿಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ದೇದಾನ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.50 22600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ವಿಜಮಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಮಯ ತಖರಿಹಂಔಲ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 91 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 41820
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/2, 20/3, 31/p2 ತಿಂಗು 3.16 45721
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TE ದಮ  ಕೇಿಂ ವಿೇಯಪ  ಗಿರಿತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 188/p6 ತಿಂಗು 1.85 32588
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ್ಪಪ ಕೄ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 65/4 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.65 24590
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 211/2 ತಿಂಗು 1.45 25542
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಖಟ್ಟ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 72, 78/2 ತಿಂಗು 1.18 20780

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಪ.ಎಿಂ. ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ನಡುಳಿ್ಳ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು

6p2, 133/6p1, 133/4, 

133/5, 133/7
ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 42750

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ MC ಚನನ ಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ ಲಔಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 24/2, 20/p1, 20/p3 ತಿಂಗು 1.00 21600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸಭಖಪ S ಮಾದಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 127/1 ತಿಂಗು 1.00 21600



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಸಿ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 296 ತಿಂಗು 1.00 21600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್ .ಆರ್. ರ ಭುಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ನಾರಾಮಣಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 56/1 ತಿಂಗು 0.50 4500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ತೂಬಿನಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 13/2b, 13/5p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ಎಸ್. ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ತೂಬಿನಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 13/5p3 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಭಲ್ವಲ ಗಟಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 112 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 231300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 50/2 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.45 14800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 76/1a ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 38/3p1, 3/2p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ST ರೇಣ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 121/p1-p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 85000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷತಯ ನಾಯಮಣ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 31/1p3, 32/1p3 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಭಲ್ಲ ೇದೇಯಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 8/1p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.57 57000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫದಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಯ ಔ ಉಡುಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 36/p3 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯೇವಧಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಮೂತಿಪ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 213/p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 79200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ವಿ. ರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಭೇವಿ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 84/2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಖಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 15/p2, 14 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಆಲಗಟಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 34/3 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಎ. ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಣ ನಾಮಕ ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 51/2p6 ಬಾಳೆ 0.40 19200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಸೇಭಣ್ನ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/p6-p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 45/3, 266/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಶ್ HT ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/8 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 84/p18 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಬಿಳುವಾಲ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 59 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಔಕ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 25 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 59/5p2, 59/1p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 66000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಮೂಡಲ ಪ ಆಲಗಟಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 22/p6 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಲಔಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 34/2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಶಿಂತಪ ಮಖಟ್ಟ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು

39/1AP1, 39/1Ap3, 

39/1Ap4
ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾವ್ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 313/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣಣ ನಿಂಖಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12/6 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.53 53500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಚೌಳಹಿಯಯೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 27 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಖಳಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಯದಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 15 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 15/1 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 27800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಸೇಭಪ ತಭಮ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 28 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 29 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 21/p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಎಿಂ. ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 21/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.58 58500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಪ. ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ  ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 39/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 116/3B-p1, 32/3 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಮಯ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 61/4 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.58 58500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರಿಮಪ  SC ಬಿನ್  ಚಿಖಭಲಲ ಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 45/1p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.82 82800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 29/4p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 18/4 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ  ಬೇಯಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 33/6 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭೂತಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಿಂಟರಾಭಮಯ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 45/4p4 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಯದಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 15 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 29900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 94/3p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 143/5p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ವೈ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p11 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಔಕ ರಾಮಪ  ಬಿನ್ HB ಲಿಂಖಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಮಯ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಯ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 27 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.82 82800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 22/2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1/6p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪಾನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 18/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿೇತ್ತಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಚನಾನ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 39, 36/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.89 89900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 98/p1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತ್ತರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ನಾಖರಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 181/5 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕೇಿಂ ಬಾಯ ಟ್ಟಖಪ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 143 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕರ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಲಔಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 3/p3, 3/p2 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಭ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಬಿದದ ಪ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.05 94500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 181/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇವಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 164/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.47 47400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚೌಡಭಮ  ಕೇಿಂ ಬೇಯಪ ಕ್ಔಕ ಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1/p26p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/1, 20/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುಡೇದಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ವಯಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 121 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 50 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ವಯಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 93 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಒಿಂಕಾಯಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 48/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್  ಚಿಖಭಲಲ ಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 33/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜಿನ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಮಯ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 70 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತುಷಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಭಲಿಂಖಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 23/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಮಂಜನಾಮಕ  ಸೇವಾನಾಮಕ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 33/1p1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55530
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಂಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಈನಾಯ ನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 177/1, 61 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.37 41400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿನೇದಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಗಿಡಡ ನಾಮಕ ಸೇವಾನಖಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 67 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.38 42975
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಯ ನಾಮಕ ಬಾಣನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 3/2 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80775
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p17 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಡಿ. ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 37/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ MM ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 84/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.72 71540
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 222/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿಮಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ದ್ದದ ರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ರೆಸಭನ್ ಸಾಬ್ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 103/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರೇಣಣ  ಜಿ ಜಿ. ಮಾದಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 24/4, 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ನಾಖರಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 181/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 65600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂತಿಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 133/1p1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 203/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಣ್ಮಮ ಕ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 53/1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಔಜ ಲಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 143 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ MM ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 58/3, 20/p1, 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 58500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಾಲಬಾತಿ ಕೇಿಂ ಸಾಭಯ ನಾಮಕ  ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 181 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶಭ ೇವಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಭೇವಿ ಸೇವಾನಖಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 18/1, 18/3 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80775
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BO ಒಿಂಕಾಯಮಯ  ಬಿನ್ H  ಫಷಮಯ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಭಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ  ನಾಖರಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 181/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನರಂಜನಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಒಿಂಔರಾಮಯ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 18 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಖಜೇಿಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಸೇವಾನಖಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1/7 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 63500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄಿಂಚಪ ಸರಿಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 42400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಭಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 44/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 42400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 46/p1, 46/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 49400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇವಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 175 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 4.20 106000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿದದ ಸನುಭಮಯ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಾಖಪ ಚಿಔಕ ನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 111/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.13 19905
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BS ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ನಂಜಪ ಬಾಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 48/1p-p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಭಪ  ಬಿನ್ ದೊೇಣಿ ರಾಜಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 164/p2 .ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 33990
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಬಿಷಲ್ರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 56200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಾಖಪ ಚಿಔಕ ನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 3/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.38 16200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BS ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ನಂಜಪ ಬಾಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 48/1pp4, 91/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 50967

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ಲೇಔಭಮ ಬಿಷಲ್ರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು

10/3A1, 10/1A1, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 20000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಕೄ ಶಿಲಿಂಖಪ ಕೄದಿಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HP ತ್ತಯಕಶ್ ಬಿನ್ ಯಶಿಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 188/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 45000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ GN  ನಾಗೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು

22/2, 21/p7, 97/3, 

116
ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.40 126757

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HG ಪರ ಭು ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 187/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32391
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ KH  ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಲ್ಲ ೇವಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.35 11099
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ B ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.35 11099
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HG ಮವವಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 189/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BH ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 58/4,  58/1 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 20250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ M ರಾಜು ಬಿಿ್ ಭರುಳಮಯ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 60/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 41250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಮಯ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 55/2p6 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.80 16520
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಔಕ ಣಣ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಣಣ ನ ಸಿದದ ಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 41/p3, 42 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 2.17 20040
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜಿೇವಾಲ ನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 38760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 37790
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಖವಿರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಬೇಯಪ ಕಾಚಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 47490
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಬಿೇಔನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 4/1p4 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 18619
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 264/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಭಲ್ಏವನಾಮಕ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 293 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ KG ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ಉಳಿ್ಳಖನಾರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 27, 19, 98 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.30 11300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ಉಳಿ್ಳಖನಾರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 98, 103, 271, 27 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.30 11300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ KP  ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ಉಳಿ್ಳಖನಾರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.30 11300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TR ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.74 66600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಭುಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 11-Jan ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೊಡಡ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿದದ ಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 76/p16 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 4/p2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 26500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿಯಪ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/4p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 68/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 58000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32/1a1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.57 51300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ K ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 35/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.89 73190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲ್ವಕ್ಷ್ಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 171/1p1, 175/5 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TV ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಶೆಟಿ್ಟ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 103, 104 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 62000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ CS ಮಾದಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.60 115900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.35 35500



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 195/p3, 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ CV ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ  ತಿಭಮ ಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 15/3, 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 63000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ CM ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 34/4, 34/5p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.28 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ CN ಭಸಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಮಯ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 39000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 51/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 51/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 63000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದಾರ ಭಣಣ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.60 127200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 85/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.98 83000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಫನ್ ಪುಟಿ ಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮಿಔಕ ಣಣ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59/5p7, 43/2p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 207 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59/4p1, 73/p ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 83000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಈವ್ವ ಯಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 13/4ap1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.64 64000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಮಯ  ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಮಯ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 17/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.80 149000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 83/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.64 64600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವ್ವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದೇವಿಂದರ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.87 84500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಲತಭಮ  ಕೇಿಂ ಮಾದಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಮಯ ನ ರಂಖಪ ಸನುಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/2b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಲಲ ಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 10000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 47/1p, 53/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣನ  ತಿಭಮ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 107/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.51 51500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಈವ್ವ ಯಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 116/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TP ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಲಿಂಖಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 160 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.48 48000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ , ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.40 126900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 60/p3, 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ. ಮೆಲ್ವಯಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 43000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2/p3, 76/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್ ಯವಿ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.85 26200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಫಷಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಫಷಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 29100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ST  ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪ ಮ 2.00 41310
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.92 27300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆರ್ ಫಷಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಲಿಂಖಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.82 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.51 51000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೌನೇವವ ರಾವಾರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ ಚಾರ್ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 70/4p4, 70/4p3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 23500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 24400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 14/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.56 56000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಪ ಜಿ. ಮಾದಾಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.62 23450
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 6/2, 11/2141, 7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.22 39900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.44 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ. ಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಅಸುಿಂಡಿ ಫಷಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 39240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 210/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.92 92000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ. ಗೇಪಾಲಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 46/4p2, 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆರ್ ಎಸ್, ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 21/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆರ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.76 76700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷತಯ ನಾಯಮಣ ಎ ಆರ್ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 84490
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡಡ ಮಯ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 60/p4, 65/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 84000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.33 37000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ  ನಾಖಪ ಜಮಾಮ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 25 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 75000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.33 33000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಜಿ. ಯಘು ಬಿನ್ ಕೄ.ಎನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 26-Apr ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.35 35000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.83 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/1, 15/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.59 59500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾರ ಕಿಾಯಿಣಭಮ  ಕೇಿಂ ಯಮವ್ವ ಯಪ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.70 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.34 38000



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್  ಭಲಲ ಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ. ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 39/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 42850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.89 89000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗುರುಲಿಂಖಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 17/1p4, 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.92 92000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.74 74000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ. ಯ\ಂಿಂಖಮಯ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 10/5, 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.20 108000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 18/1p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.51 51000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಲತಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಮಯ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 80 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.93 93000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಂಿ್ಬಿನ್ ಫಷಣಣ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಮಯ ನ ಸನುಭಣಣ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 107/7, 108/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಿಂ. ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 53/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 85000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.83 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಪಾಪ ಜಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ ಚಿಔಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 79/p10 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಉಳ್ಳಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 68/1bp2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 41400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಪ ರಾಿಂಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 5/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.26 27370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಕತಿಾ ಗಣಣ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 81 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಔಕ ಣಣ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29/p .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿ್ರ ೇನವಾಷಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 104/p8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30/1p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 41000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಭಮಯ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎನ್. ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 470 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 39/1b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್ ಲೇಕವಪ ಪ  ಬಿನ್  ನಾಖಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 56/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 41900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಪಾಪ ಜಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 32000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 41900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 73/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಡೇಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಯದಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 98000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 27/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.48 48400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 161/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿನಿಂಖಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 41900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 68/p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಎ ಕೄ ಿತಪ ಆಸಂದಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.63 13500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಆಸಂದಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.71 14100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಹಾದೇಪ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 2.00 110000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಿಂ. ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ವಯಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಫಷಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 22800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 18670
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಕೄ. ಮಾಖಿಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಕೄ. ಮಾಖಿಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 86000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಈಯಣಭ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 86000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿವಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ್ಪಪ ಹಿರೇಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.72 76000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫಚಾಚ ನಾಮಕ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಬಿಷಲ್ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.63 82000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇನೇಜಿನಾಮಕ ಸಿೇತ್ತಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.49 28000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇರಾಜಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಾಚಾರಿ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.20 18990
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ. ದಯಳದಿೇನ ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.24 18190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ಮಯ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 29700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 12000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.12 17400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಯಣೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 29700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಭಮ  ಕೇಿಂ ನಂಜುಿಂಡಮಯ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 21000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HS ಒಿಂಕಾಯಭಮ  ಕೇಿಂ  ಶಿಲಿಂಪ ಹಗೇಯಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.50 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣ್ಮಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 25700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣಣ  ಭಲಲ ಪ ದೊೇಗಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 8460
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 25390
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಶನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವನಾಮಕ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - .ಜಾ ತಿಂಗು 0.80 17100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಜೇಖಪ ಉಳಿ್ಳಖನಾರು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಮಯ ಉಳಿ್ಳಖನಾರು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.60 12900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಪಾಣಣ ಬಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.65 14000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲತ್ತ ,ಕೇಿಂ ಲೇಕಶ್ ಭಯವಂಜಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.51 11000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.83 17900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಪ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 33500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.60 12700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಔನಔಗೇವಿಿಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 68400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 76100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಯಣಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಅಭಮ ಮಯ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳಪ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು - ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಜಿ. ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಕಂಫಳಿ್ಳ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 91*p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ. ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 64*6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 42400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಣ್ಮಮ ಕಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 51*2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42170
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 93*p2, 59*p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಲಔಕ ಭಮ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 57*3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 82*3p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿ್ರ ೇ ಖವಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 53*p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಡಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 77*p4 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಕಾಕ ನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 77*p11 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 85*p4 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 78900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 7*p4 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.15 13500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 78*p2 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.69 68700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂತಿಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಔಲ್ಕ ರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 89*p10 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 88000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಚಿಖಭಲಲ ಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 45*1p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ  ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 84/p5 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 74996
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15/2c2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಗಂಗಾನಖಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 33/p1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 95534
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭರಿಯಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 70/BK76 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.92 90900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಅಜಖಪ ಖಜೆಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.62 62600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ತಿಪೄಪ ೇವಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 8/1p1, 2/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 29000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಔಲ್ಕ ರೆ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು

105/p4, 121/1, 

102/p1
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 32000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರುಳಭಮ  ಕೇಿಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 38/1, 39/1, 9/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 21600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಖಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು

3/2b, 3/2ap, 3/3p1, 

13/8p1
ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 2.00 35200

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಸ್. ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ನಂಜೇಗೌಡ ಅಿಂಚ್ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಫಷಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 27370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ್ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/4p2, 22/3, 22/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.65 14060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ಆರ್. ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 47/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 13060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ  ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 133/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 65600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಶೇಶಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 46/p6, 64/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.78 14540
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಆರ್. ಜಯ ೇತಿ ಕೇಿಂ ರುದರ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 65/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 51/p1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19640
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಖಪ ಮಳಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 60/1b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 82330
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 87457
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಎಿಂ. ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ರಾಿಂಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 8/1, 8/2, 9/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 3.10 50453
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವ್ವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 109/p3, 112/p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 2.00 35200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ ಕೄರೆಸಂತ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 248 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.40 65300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಡಿ..ಎಸ್. ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು

1/232, 1/235, 1/231 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19920

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಭಧುಸೂಧನ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 51/p3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18450
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಔಕ ಮಯ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಗೇವಿಿಂದಪ ಆಲಗಟಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 37/7 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 135/p1, 140 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 73300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಗೌಡ ಆಲಗಟಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 49/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 75/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 13430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ನಾಖರಾಳು ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 216/4, 216/5 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 45457
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೆಚ್.ಎಿಂ. ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 76/p4, 76/p6 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 61548
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಕಂಬೇನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 26/10 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.90 18280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ. ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಪಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 26/2, 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಔಕ  ಕೇಿಂ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 63 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ.ಎಿಂ. ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 53/9-p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 14780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚೇತನ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 69/3, 65/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.40 41800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ RR ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 28/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 17500

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು

73/1p3, 73/2p3, 

47/2, 47/1
ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.58 14000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 181/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಲತಭಮ  ಕೇಿಂ ಶೇಕಯಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 182/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 17000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 169/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.35 31500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 21500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 709/5, 709/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 15980

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಕಾಮನಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು

14/p1, 10/1, 26/1, 

65/1
ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.89 18000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಜಾಜ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಮಂಜಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 36/1b, 36/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 26077
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೌಭಾಖಯ  ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಎಸ್. ಕಪ ಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 60/p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.89 12660
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಈರೇಗೌಡ ಗಂಖಫಷನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 29560
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಷಲಿಂಖಪ ಕಂಬೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 19 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 21630
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರುದರ ಪ ಕಾಲುವಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯ ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 257 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 37831
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 52/4p1, 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.39 35613
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇರಿಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಸಾಖಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.90 19700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಭಲಲ ಮಯ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಯ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 254 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 37831
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ  ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 53/5p2, 53/5p3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.60 12970
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 258 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 37831
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಮಾಚಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 14/1p3, 10/2b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.49 32950
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ BM ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಅಖರ ಹಾಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/p3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 20600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 144, 143 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 89800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ PH ಆನಂದ ಬಿನ್ ಪ ಭಲಲ ಮಯ ಪಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 468, 466/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್್ 0.40 32290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಖ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 229/3, 230/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.85 18000



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷತಯ ತಿಪ ಸಾಣೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 293 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 38400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಾನಾಉಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 11/3 .ಜಾ ಬಾಳೆ 0.60 19300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇ. ಫಷರಾಜಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/2p1, 22/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.96 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಗಂಗಾನಖಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 89/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 79740
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿಕೄ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 243 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 61400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 235/1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಈಯಭೇವಿ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 36/4ಎ .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 83200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 61, 100 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 39580
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 45 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17257
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 11/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 11300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ.ಎಿಂ. ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವ್ವ ಯಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 73/ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 13710
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.95 18610
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 33/5 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19230
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 131/2ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇಯಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 60850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.58 58500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 127 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 60850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 33/2ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 60850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಆಲಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 34/3 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 34309
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 119 .ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 15740
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬೇವಿ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/5-ಪ10 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 37760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಗಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 70/25-ಪ7 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 50270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಿಂಜಿನಾಮಕ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 13 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 18275
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ರಾಿಂಜಿನಾಮಕ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ;10/1 .ಜಾ ತಿಂಗು 0.63 13620
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಿಂಜಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಟಿ ನಾಮಕ ಲಔಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 41/ಪ3 .ಜಾ ತಿಂಗು 0.74 9400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಲಔಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 24/1ಪ2, 24/1ಪ2 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 18210
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ವಾಷಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಿರೂಯಪ  ಬಿನ್ ಜಂಟ್ಟಖಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 33/1ಫ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.39 44200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್. ಡಿ ಲೇಕೄವಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 37/51 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಭಔಕ  ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ತಿಪ ಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 38/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 151/2, 142/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 41/1ap2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.46 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಒಿಂಕಾಯಪ ಪಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 161/1bp1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಫಳಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ನಿಂಖಮಯ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 50/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.39 44200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಪ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 20/1p6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ಎಿಂ. ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 225/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.37 41900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಳಚಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಿಂತಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 126/7p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 198/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ಎಸ್. ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 128/p19 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ರಾಿಂಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಶೇಔ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 225/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಿರೇ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೇಫಳಮಯ  ಬಿನ್ ಎಿಂ. ಸಿದದ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 134/212 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಡಿ. ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/4p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.78 78700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣ್ಮಔಭೇವಿ ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ಭೇವಿ ಲಕ್ಷಚ ಮ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 96/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ ಕೇಿಂ ಷಣಣ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 63/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೆಲ್ವಯಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 78/7, 79 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.76 76700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಔಕ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 25 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 35/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.76 76700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HP ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಯಪ  ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷವಿತ MR ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಶಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ದಪ ಪ. ಭಲ್ವಲ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 78700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1p15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.77 77700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/2p21, 26/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HB  ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಹಿರೇ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/p10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಮಂಜಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 9 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ಸುಡುಗಾಡಮಯ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 28/3bp2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿಔಕ ಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1p15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.77 77700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.10 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಸಿ. ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 23/2p ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HB ವಿಂಔಟೇಶ್್ ಬಿನ್ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿಮಪ ಸರಿ ಷಮುದರ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 11/p4, 44 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 34/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್ ಔಲ್ವತಿ ಬಿನ್ ಪ.ಎಿಂ. ಚೌಡಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12, 208 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಲಲ ಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p11 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಯಫಳಯ ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 97/p39 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 168 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.98 98900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಸಭದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಬ್ದಡೇನ್ ಸಾಬ್ ನಯಸಿೇಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 21/p8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.95 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32/1, 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ.ಎಿಂ. ಕೄಿಂಚೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಲ್ ಭರುಳಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 41/4p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಸಭದ್ ಕಲಂದರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕಲಂದರ್ ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 13/8, 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.91 91900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ. ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 11/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 104/p8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಜಿ.ಡಿ. ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 287 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.98 98900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 17/1bp2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಂಔಪ  ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.91 97900



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾರ್ಧಕ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಜಲೇಲ್ ಭೈರಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 4/1b2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.93 93900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಿಂ. ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಜಿ. ಮಾದಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ  ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 248/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿಎಲ್ ಉದಮಕ್ಮಾರ್ ಬಿಿ್ನ ಲಔಕ ಣಣ  ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 19/4, 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 96900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಳಚಭಮ  ಕಿಂ ಸನುಮಂತಪ  ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 132/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಎಲ್. ರಂಖನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿ. ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 98900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ PM ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.94 94900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 25/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪ.ಕೄ. ರ ಭು ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 284 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 127 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 161/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಫಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 22/p10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತಯಭ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಯ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 94/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗೌಯಭಮ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ರಾಿಂಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 96900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹಾಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HK ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕಂಫಣಣ ವೈ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಪ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಉತುಾ ಯಮಯ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 41/p10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ YH ರಾಭಮಯ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಮಖಟ್ಟ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 84/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 59500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ GK ಯವಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 197/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಹಟಯ ಪ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 58500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ  ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ  ನಿಂಖಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 117/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.57 57500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಖಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 120/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 52/2, 52/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 66600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾರಾಮಣಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಖಮಯ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.88 88800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ SC  ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಚಿಖಭಲಲ ಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 75700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನ್ನರಿಂದಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 75700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನ್ನರೇಿಂದಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 225/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.17 19270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 274/1, 198/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.87 87800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1/1, 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 985800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1, 42/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 44500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷಕ ಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಔಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 134/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.49 49400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಯೇಗಿೇವಪ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಈವವ ಯಪ ಜಿ. ಮಾದಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 17 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ PM ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 113/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.56 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳ್ಳಖಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 100/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ GP  ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರ ಷನನ  ಕ್ಮಾರ್ ಖಜೆಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 195 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.47 47400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ್ಪಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ವೈ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಮೆಲ್ವಯಪ ಸಾಣ್ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 213/1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 4/1 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕ್ಪಾಪ ಳು ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 37700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HM  ಮುರುಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 183/6 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 17975
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಂತವಿೇಯಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 20/1, 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 65483
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಜಮ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇ ಕಂಠಮಯ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 67/2p4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 35700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇ. ರುದರ ಪ ಎಸ್. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 65, 66, 41/1p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 20750
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಖಯ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 49/1, 49/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.59 21900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಲಿಂಖಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 30/1p5 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ AN ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 63/p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.82 16840
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 101000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಔರಿಮಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 17/7p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 83000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ H ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 30/p1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.71 25599
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಧಾ ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್  H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 32/31, 32/102 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.57 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TR ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಯಭಪ  H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 159/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಬಾವಿಸಿದದ ದಪ  ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 156/p2, 462/p9 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.45 24250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಡಲ ಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಫಷಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು 200 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 68480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ HR ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹುಲಗಿಂದಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 43/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 90000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ T ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ವೈ. ಭಲ್ವಲ ಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು

131/8, 133/2, 134/2, 

133/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 90450

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BK ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಪ ಎಸ್. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 70/1, 70 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬಧರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 119/3, 46 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 3.00 40790
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಭುರಾಜ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಮದೇಮೂತಿಿ ಔಕ ಲಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 85/1a1p1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಔರಿಯಾನಾಮಕ ಮಾಡಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 21/1, 21/2, 80 .ಜಾ ತಿಂಗು 0.80 17700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ KR ಶಿಲಿಂಖಮಯ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಕೄಿಂಗೇನಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 11/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 17700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BN ಭಹೇಿಂದರ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 24400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಒಫಳಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲ್ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 4/4-p57 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 21300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈರಾನಾಮಕ  ಫನ್ ಸೇವಾಲ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 120 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 30700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹುನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿಿ್ನ ಸನುಮಂತ್ತಭೇವಿ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 113/p18 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.60 26700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಯ  ಭಲ್ವಲ ಗಟಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 19/2p2, 19/4p3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19970



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಿಯಾನಾಮಕ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 133/p6, 134/1p2 .ಜಾ ತಿಂಗು 0.76 13880
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ TN ಗಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಪ ಭಲ್ವಲ ಗಟಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 21600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ MC ಕಟ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 159/2a ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.40 17800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶೇಕಯಪ ಭಲ್ವಲ ಗಟಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 60/3, 6/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.80 16450
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ರಂಗಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 89/p3, 111 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.40 24650
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಔಣಿವ ನಾಮಕ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 78/1 .ಜಾ ತಿಂಗು 0.40 12790
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಬಿನ್ ಪ. ಗುರುಮೂತಿಿ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 468, 466 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 32290

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜು MJ ಬಿನ್ ಜಮಣಣ  MR ಭಯವಂಜಿ

ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು

71/4, 100/3, 118/7, 

125/3, 125/7, 99/1
ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 3.16 33080

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಹೂಡಿಖಯಸಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 32000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 213/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 2.50 31200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ VM ಹಿಯಣಣ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ - ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 211/1p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.58 23860
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ VM ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ - ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 67/2, 67/5, 69 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.17 19408
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 211/1p4 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.60 22830
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ R ಗೌರಿಶಂಔಯ ಬಿನ್ R ಚಂದರ ನಾಮಕ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 236/1 .ಜಾ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.50 12800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ B ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 40/2p ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 14702
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 133/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.86 32534

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ R ಅಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು

183/-1, 174/p4, 

174/p3
.ಜಾ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 24400

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ R ಧಭಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 174/p4 .ಜಾ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.80 28364
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 58 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.74 70200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಔಫಬ ಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19590
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ BS ಸನುಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಖಯ ಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 80/1, 78 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 15300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗುಬಿಬ ಸಳಿ್ಳ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 71/p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 16300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ  ಬಿನ್ ಧನಪಾಲನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 237 .ಜಾ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 61320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಶಪ ತಿ ಕೇಿಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಪುಪ ಣಸೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 74/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 65800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದಾಯ ಜಾನಾಮಕ ನಾಖರಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 200 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 17500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್. ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 977 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32090
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ KM ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.90 36570
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಜಶೇಕಯಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 1190/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32185
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಯ ತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 1164/2p, 67 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 60900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿೇಲ್ವ ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 1112/2, 1116 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.55 20125

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ SC  ಯವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು

38/p2, 39/p3, 52/2, 

40/b
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 29760

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರಿಮಭಮ  ಕೇಿಂ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಕಾಲುವಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 45/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 53000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ S M ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 11191/9, 1191/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೄಣಸು 1.00 32090
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರಾಭ ಶಸಿಾ ಿ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾಜು ಹಿರಿಯಂಖಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 240 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 23630
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗೇಿಂಡಾಭೇವಿ ಕೄ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/4-p72 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.20 21100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/14 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 98600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 119/6 .ಜಾ ತಿಂಗು 1.00 19570
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಬಿ. ಷಣಣ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಪ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 45100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಪಿತ್ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟೇಶ್ ತಲಭಕ್ಷಕ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 105 GEN ಅಡಿಕೄ 2.00 65400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಲನ ಕೇಿಂ ಜಖದಿೇಶ್ ಅಖಳಗಂಡಿ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 206, 96 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32946
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಮ ತಿ ಕೇಿಂ ರಾಭಕೃಶಣ ಭಂಡಿಖಡಿ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 82/3, 83/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.20 11400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಕಯಖಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಳಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 71/p4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 22698
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಶಿಭೂಶಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬೇಳಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 83/1, 83/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 24490
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ನೇಲಮಯ ದೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 156, 157 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 22465
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಖಣೇವಮಯ  ಬಿನ್ ಅನಂತಮಯ ಕೄಳಕ್ಳ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 47/p1, 51/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32946
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಯಮಶ್ ರಾವ್ ಸರಿಸಯಪುಯ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 264 GEN ಅಡಿಕೄ 1 50140

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಬೆಳವಿನಕಡಿಗೆ
ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ

146, 147/9, 147/5, 

152
GEN ಅಡಿಕೄ 1.85 72387

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಯ ನುಮಲ್ ನರೇವಾ ಬಿನ್ ಎನೇಯಪ ಕ್ಿಂಬಾಯಕಪ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 145 GEN ಅಡಿಕೄ 1.85 58935
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗುಿಂಡಪ ಹೆಗೆಡ ತ್ತನೇಡಿ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 39/p2, 29 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 13700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನತ ಎನ್.ರಾವ್ ಕೇಿಂ ನಟರಾಜ್ ಆರ್.ರಾವ್ ಸರಿಸಯಪುಯ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 264 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 29732
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಶಿೇತಿ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಭಮಯ - ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 101/2, 101/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.5 24262
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷವ ಣಿಲತ್ತ ಕೇಿಂ ನಾಖಪ ಗೌಡ - ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 284 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 34047
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಪ  ಕೇಿಂ ರಾಜೇಶ್ ಚಾಲಮ ನ್ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 167/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಗಿರಿಮಪ ಔಭಮ ಯಡಿ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 337 GEN ಅಡಿಕೄ 1.1 47270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಭಲ್ವಷ್ ಬಿನ್ ಯಮವ್ವ ಯಪ ಗುಣವಂತ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 99, 10, 103 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 43358
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿವವ ನಾಥನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ನಾಮಕ ಅದದ ಡ ಹರಿಹಯುಯ ಕೆ ಪ 74/a ST ಅಡಿಕೄ 0.4 22233
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷರೇಜ ಕೇಿಂ ಬೇಜಶೆಟಿ್ಟ ಬಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 193/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ನಾಖಮಯ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 131 GEN ಅಡಿಕೄ 0.13 6290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಶಿರೇಖಾ ಕೇಿಂ ನಾದಕೃಶಣ ಔರಿಭನ್ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 110, 61/2, 61/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 32502
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉದಮಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪುಯ ಕೇಡುರು ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 161/2, 107 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 37694
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ದೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 72 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 30264
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದಭಮ  ಕೇಿಂ ಮಂಜಮಯ ಬಮಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 197 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 17131
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದ್ಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನಂದಿೇಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 115 GEN ಕಾಳುಮೄಣಸು 1 32448
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷದಾನಂದ ಬಟಿ  ಬಿನ್ ಚನನ ಕವ ಬಟಿ ತಲಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 14/3, 3/2 GEN ಅಡಿಕೄ 2 56897
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಯಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಹೆಭಮ ಕ್ಷಕ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 187, 12, 10, 11 GEN ಅಡಿಕೄ 1.76 57625
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಇಿಂದರ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ 114 GEN ಕಾಳುಮೄಣಸು 4 10100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹನ್ನನ ರು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 85/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 34800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಮಂತ್ ಬಿನ್ ದಯಾನಂದ ಸಿೇತೂರು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 151/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.10 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನತ್ ಬಿನ್ ಉಮಶ್ ಭಡಬೂರು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 6, 11/p6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.89 59368
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಧಾಔಯ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ನಾಗಾಲ ಪುಯ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 83, 85/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.47 43528
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನಾಕ ಳಪ ಗೌಡ ಸರಾರಿ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 134, 133, 109 GEN ಅಡಿಕೄ 2.00 62824
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಫಡಖಬೈಲು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 109 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23500



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಕ್ಸುಬೂರು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.20 37, 694
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಜೇಗಿಭಕ್ಷಕ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 35/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21930
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿವಾಔಯ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ನಾಗಾಲ ಪುಯ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 85 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 18158

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿವಾಔಯ ಬಿನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ ಲಿಂಗಾಪುಯ
ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ

52/p2, 52/p1, 53, 49 GEN ಅಡಿಕೄ 2.8 104594

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಜಮ ಕೇಿಂ ಕೄಿಂಚೇಗೌಡ - ನ.ರ.ುಯ 78 GEN ಅಡಿಕೄ 1.58 51731
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ - ನ.ರ.ುಯ 48/p, 48/p4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.38 45183
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿಿ ೇನ್ ಬಿನ್ ರೆಮಂಡ್ ಡ್ಸ್ - ನ.ರ.ುಯ 26 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 21773
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಬಿೇಷೆ್ ಗೌಡ - ನ.ರ.ುಯ 141/1 GEN ಅಡಿಕೄ 2 65483
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಸೂಷಲವಾನ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 35089
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಾ ಷತಯ  ಬಿನ್ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಸೂಷಲವಾನ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 38, 121., 61 GEN ಅಡಿಕೄ 1.85 58112
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಯಂತ್ ಬಿನ್ ಸುಿಂದ್ರ ೇಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 111/ GEN ಅಡಿಕೄ 1.6 45529
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅರುಣೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮಗೌಡ ಬಿ. ಔಣಬೂರು ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 25 GEN ಅಡಿಕೄ 1.85 60571
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇತಿ ಕೇಿಂ ರಾಜಪ ಗೌಡ ಭಧುಗುಣಿ ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ 51 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 23062
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಜಿನ ಕೇಿಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ - ನ.ರ.ುಯ 8/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1 32946
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಹಾಸ್ ಬಿನ್ ದಯಾನಂದ್ - ನ.ರ.ುಯ 151/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.1 47994
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ ಸುಫರ ಸಮ ಣಯ - ನ.ರ.ುಯ 142 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 25380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಮಯ - ನ.ರ.ುಯ 77, 78 GEN ಅಡಿಕೄ 2 62824`

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ ಬಾಳೆಹನ್ನನ ರು
ಬಳೆಹೆ ನ ುಯು ನ.ರ.ುಯ

122/3, 122/2, 123/2 GEN ಅಡಿಕೄ 2.6 65011

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೂಣಣ  ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ ಗೌಡ ದೇಯಕಪ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 32 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚ್ರಿಮ ಕೇಿಂ ಎಮಿಿಸ್ ಫಡಖಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 183/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.14 37325
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ ದೇವಿ ಕೇಿಂ ಜಮರಾಮ್ ಆಳೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 71/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕನೇಡಿ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 61/p-p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 37074
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಔನ್ನನ ರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 12/p3, 16/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 39289
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲ ಕೇಿಂ ಬಾಜಣಣ  ಭೈರಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 37/p-p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16530
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಕೄ. ಔಣಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 163 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 37694
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಪಿಂದರ  ಕೄ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ ಔಡುಹಿನಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 162 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 30240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಕೄ. ಔಣಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 68 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 31298
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಬಿನ್ ಮೇಹಿದಿದ ನ್ ಔಡುಹಿನ ಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 188/5 SC ಅಡಿಕೄ 0.28 14525
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಚಳಲ ಪ ಗೌಡ - ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 218, 223, 224, 223 GEN ಅಡಿಕೄ 0.63 21616
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡೇಔಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಿಲಲ ಡ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 150/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 22680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂತ್ ಕ್ಮಾರಿ ಕೇಿಂ ಧಮಿಗೌಡ ಫಡಖಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 187 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 39289
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ಮಿಥುಲ ಶೇಡಿಗಾರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 43 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 39289
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಾಿಂಫ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇವಮಯ - ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 18, 170/1, 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.69 55333
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತನ  ಕೇಿಂ ನವಾಿಣಪ ಔಡುಹಿನಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 140 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 39289
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಚನಾ ಕೇಿಂ ಷತಿೇಶ್ ಔಡುಹಿನಬೈಲು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 10/3, 10/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.8 58934
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಗೌಡ ಇಡಔಣಿ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 11/1, 14/1 GEN ಅಡಿಕೄ 4.38 64800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಗವೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಗೌಡ ಬಿಲಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 66/1, 67/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 38193
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ಸಾದ್ ಬಿನನ ವಾಿಣಪ ಹುಳುಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 95 GEN ಅಡಿಕೄ 1.59 49945
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಮಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ನಾಖಲ್ವಪುಯ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 114 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಜಾಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ನಖಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಹನ್ನನ ರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 35/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 20800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಚಯಣ ಬಿನ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಾನ್ನರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 102/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16330
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಭಮಯ ಕ್ಸುಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 24 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 13132
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಣಣ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಕ್ಸುಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 15200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಯವಿಿಂದ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಹಂತುಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 48/1, 52 GEN ಅಡಿಕೄ 1.35 40000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಪುಪೄಪ ೇಗೌಡ ಈಚಿಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 56/3p-p1, 53/p-p17 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 14825
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುರುಶಲತಮ ಶಸಿಾ ಿ ಕೇಿಂ ನಯಸಿಿಂಸಶಸಿಾ ಿ ಕಾನ್ನರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 86/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹೂಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಗೇಣಿಕಪ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 73 GEN ಅಡಿಕೄ 0.5 16400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ಅನಂತಮಯ ಕಾನ್ನರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 99/1p GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 30200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಕ್ಸುಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 19/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 10775
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಮಯ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಕ್ಸುಬೂರು ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ 19/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 11900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬೇಫಣ್ಣ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ 32 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 50250

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ
ಶಿರ ೇ ಶಿರ ೇ ಪುರುಷೇತಾ ಮಾನಂದನಾಥ 

ಸಾವ ಮಿೇಜಿ,ಆದಿಚಿಂಚನಗಿರಿ ಕಿೄ ೇತರ
ಶಿಂಗೇರಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ
187, 189, 236 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 50250

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇನಾಮಕ ಗಂಡಖಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 12, 85/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎನ್.ಜಿ.ಕೃಶಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಖಣೇವರಾವ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 101 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 19430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿ.ಎಲ್.ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಣಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 161 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿ.ಪ.ರ ಕಾವ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಮಯ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 105/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.31 41140
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 289 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 17130

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿ.ಸಿ.ದ್ದಖಗ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

148/4, 148/3, 148/1, 

148/2
GEN ಅಡಿಕೄ 1.83 57480

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯು.ಜಿ.ಶೇಶಗಿರಿ ಬಿನ್ ಖಣೇವಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 82, 81, 80 GEN ಅಡಿಕೄ 1.1 34550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಣಣ ಗೌಡ ಡಗಿನಬೈಲು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 161 GEN ಅಡಿಕೄ 0.31 15730
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿಮ ತ್ತ ಕೇಿಂ ಜಖದಿೇಶ್ ಹೆರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 42, 43, 44, 49 GEN ಅಡಿಕೄ 1.25 39265
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಸನುಮಂತನಖಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 110 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 19760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಹೆಖಡೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 224/6, 142/1, 140 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 32610
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೇಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 51, 52/3, 54/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 32610
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾಯಮಣ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಮಯ ಹಷಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 296 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇಯಕಿಾ  ಕೇಿಂ ಶಿರ ೇನವಾಷನಾಮಕ ನೇಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 43 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇವ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷನಾಮಕ ನೇಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 43/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇವಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹೆಗೆಡ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 244, 2/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.71 23390
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಶ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಸಖಡ್ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 244 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಜೇವ ಬಿನ್ ಜಖದಿೇಶ್ ಸಖಡ್ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 2/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.03 32350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಔರ ಮಯ ಕಾವಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 83/4, 84 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 17760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರ್ಧೇರ್ ಬಿನ್ ಸುಿಂದಯಪೂಜಾರಿ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 73, 72, 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.11 21375
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಗೌಡ ಕೄಳಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 41,5,57,58 GEN ಅಡಿಕೄ 0.82 27015



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೂಮಿನಾರಾಮಣ ರಾಮ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 377, 378 GEN ಅಡಿಕೄ 1.85 58110
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ತಲಗೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 137, 136 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಹೆಬಿಬ ಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

184, 185, 186/1, 

186/2, 187, 193/1, 

193/1, 193/2, 195

GEN ಅಡಿಕೄ 3.33 76510

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇಲನಾಮಕ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 269 GEN ಅಡಿಕೄ 1.6 50250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಧಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 45, 46 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದರಾವ್ ಭಲ್ವನ ಡ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 28/p GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ೇನಾಮಕ ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 73/1, 72/329 GEN ಅಡಿಕೄ 1.32 41460
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಬೆಳ್ಿ ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 285 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 14600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 41, 16, 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.19 37370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಔಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಭಣ್ಣ  ಸಗೆಡ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 244/9, 244/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.27 13700

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

279, 277, 38/2, 88/3, 

81/6
GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 30310

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚೇತನ್ ಹೆಖಡ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  ಹೆಖಡ್ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 62/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 17763
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಜಿತ್ ಕೄ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಯತ್ತನ ಔಯ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 192/6, 194/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 18270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಯಷವ ತಿ ಕೇಿಂ ಗೇಲಗೌಡ ಮೄಣಸೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 40 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಫಬ ಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ನ್ಕೂಕ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 25/6, 30/1, 35 GEN ಅಡಿಕೄ 0.78 25690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಹೆಖಡ್ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  ಹೆಖಡ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 221/1, 41, 18/9 GEN ಅಡಿಕೄ 1.16 36430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಹೆಖಡ್ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 228/6, 228/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 19280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 67/4, 67/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 19280

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕಾವಾಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

478, 79/4, 79/2, 29/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 19760

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಯತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಭಾಷಕ ಯರಾವ್ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 339, 339/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.21 38000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಹೆಖಡ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣ್ಣ  ಹೆಖಡ್ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 262/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.25 12680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಹೆಖಡ್ ಹೆರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 45, 105, 46, 43 GEN ಅಡಿಕೄ 3.24 75293
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಷರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಮಯ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 205 GEN ಅಡಿಕೄ 0.78 25690

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಪಾಲ ಡೇಿಂಗೆರ  ಬಿನ್ ವಿಠಲಡೇಿಂಗೆರ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

130/3, 130/4, 130/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 18879

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷರಾವ್ ಕಡುರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 149, 147 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿನ್ ಕಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಕೄಲ್ವಲ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 57/3, 301/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿಿಂಖಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಫಡಿಗೆ ಭಕ್ಷಕ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 45, 46 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷಗೌಡ ಕಾನುಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 161 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 19760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಣಣ ಗೌಡ ಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 50/2, 57/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಹಳೆಸದ್ದದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

278, 229/1, 229/3, 

228/7
GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲ ಹೆಖಡ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 41, 72/3, 210 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಬಟಿ  ಬಿನ್ ಖಣೇಶ್ ಬಟಿ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 192/2, 90 GEN ಅಡಿಕೄ 1.33 41760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ದೇಪ ಗೌಡ ಕಂಫರ ಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 15220
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಮಯ  ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 119 SC ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಭರಿಮ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 138 SC ಅಡಿಕೄ 0.6 19760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಮಯ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 11/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.4 19940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 263/3, 262/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ನಾಮಕ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 139/1 ST ಅಡಿಕೄ 0.6 19760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಯಂಕಗೌಡ ಶಿಲುಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 27/3 ST ಅಡಿಕೄ 1.18 37065

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂದಿೇಪ್ಪ ಕ್ಭರ್ ಬಿನ್ ಯವಿೇಿಂದರ ಮೂತಿಿ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

123, 122/1, 124, 125, 

120, 126, 127
GEN ಅಡಿಕೄ 5 92000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ್ಗೌಡ ನೇಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 114/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 31628
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಚಂದರ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 183, 184 GEN ಅಡಿಕೄ 3.2 70420

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಳಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

45, 45/2, 80, 88/1, 

276, 278, 2/1
GEN ಅಡಿಕೄ 1.5 47110

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇಕಂಠರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಗಂಡಖಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 113 GEN ಅಡಿಕೄ 1.99 62500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 41, 51, 55/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಳಷಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಗಂಡಖಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

121/6, 121/6, 121/7, 

121/8, 121/9, 

121/14, 14/11

GEN ಅಡಿಕೄ 2.15 80300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಯಡಿ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 109 SC ಅಡಿಕೄ 0.29 13875
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿಿಂದೊೇಡಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಮಯ ಕ್ಷಗಾಗ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 80 SC ಅಡಿಕೄ 0.7 23060

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂದೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

427, 266, 264/1, 

265/1, 261, 260
GEN ಅಡಿಕೄ 1.4 43976

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂಗೇವವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 73 GEN ಅಡಿಕೄ 1.27 39890
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 250 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ - ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 193/2, 281 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 87/6, 87/5, 87/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 37690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಫಷಮಯ ಭಡುಬಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 37 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ದಿೇಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುರೇಿಂದರ ಗೌಡ ಮಡದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 9/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರ್ಧೇರ್ ಬಿನ್ ಸುಿಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 73, 72, 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.11 34860
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಬೇಗಾರೂ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 20 GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 26020
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಮಯ ಬಿ. ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 152/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ ಚಾರಿ ಬಿನ್ ಹೂವಾಚಾರಿ ಗಂಡಖಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 17, 164 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಂದ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 51, 52 GEN ಅಡಿಕೄ 0.81 26680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಂತಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಕೂಗೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 53/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.02 32040
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಯ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 107/6, 116 GEN ಅಡಿಕೄ 0.91 29980
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 158, 159 GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 26025
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಿಂಖಪ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 158/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 157/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಧಾಔಯ ಬಿನ್ ಧಭಿಪ ಹೆಖಡ್ ಮಾನಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 64 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಹಾಷಗೌಡ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 113, 98, 100 GEN ಅಡಿಕೄ 5 92000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಹಾದಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 10-Sep GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

104/3, 88/1, 102, 89, 

90, 335, 98/1, 92/2, 

88/2, 48, 97, 335

GEN ಅಡಿಕೄ 2 62820

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ  ಹೆಗೆಡ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 171, 133 GEN ಅಡಿಕೄ 1 32940

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ

294, 295, 371, 372, 

357
GEN ಅಡಿಕೄ 0.74 24380

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತ್ತ ಕೇಿಂ ಆದಿಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಔಲ್ಕ ರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 50/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇಿಂ ವಿೇರೇಿಂದರ ಔಣದಭನ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 46/2, 48, 45 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಭೂಶಣ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ ಭಲ್ವನ ಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 25, 15 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 37690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಂತ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಗೇಪಾಲ ಶಿಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 6 GEN ಅಡಿಕೄ . 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 50/1, 41/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 33780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಮಯ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 14, 15/2, 16/316/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.23 38630
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಣ್ಣ ಕೇಿಂ ದಿನೇವ್ಿ್ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 332, 334, 337 GEN ಅಡಿಕೄ 1.22 34350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಭಣಣ ಹೆಖಡ್ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 26/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಚನನ ನಾಮಕ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 141/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಮಯ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 119 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 167, 175 GEN ಅಡಿಕೄ 0.67 22070
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನವಿೇನ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ 203/2, 177, 176 GEN ಅಡಿಕೄ 1.82 20245
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಿಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಪ ಗೌಡ - ಶೃಂಗೆೋರಿ 104/2, 105/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 23227
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 23500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆಸಿಫಾ ಕೇಿಂ ಸೈಮದ್ ಅಮಿಮ ೇದ್ ಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32590
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೄಸಬೂಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬ್ದಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 27600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹೆಚ್. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ತಿಭಮ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 175, 174/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಹಿತ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 18900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/3p1-p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 31740
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿತರ  ಕೇಿಂ ಕ್ಮಾಯಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 21000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73/4, 73/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 26500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಚಿಔಕ ನಾವಂಖಲ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22698
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ. ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 138/1, 12 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ದೇವಾಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/3p2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಲ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 89, 14/1, 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 33400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟಾಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 33400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 25860
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕರ್ - ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಮಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 2780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತ್ತನೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಜಿರಾವ್ ಶಿಂತಿಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 24500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಲೇಚನಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ತ್ತನೇಜಿರಾವ್ ಶಿಂತಿಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಶಿಂತಿಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದವಯಥ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಫಳಿಾಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೄ.ಕಾಯಿ 0.80 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಮಯ  ಬಿನ್ ಔಲ್ವಯ ಣಪ ಸಿದಿಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 78 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.76 27490
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಯಮೄವ್ವ ಯಪ ಬೇಗೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 87/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಅಣ್ಣಣ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/2, 49/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19260
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/4a1, 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭದಾಷಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 29425
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಿಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಮುದ್ದಗುಿಂಡಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/1, 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 29580
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತುಿಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಶೇಕಯಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/2, 20/3a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 10100

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಟ್ಟ.ಸಿ. ರ ಷನನ  ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಯ ತಿಪ ಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

88/5, 88/9, 88/10, 

23/10, 27/8, 24/9
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30280

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಔಣಫಗಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32472
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 30838
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ನಾಖಭೇಖನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.63 13620
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಯಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/3b, 2/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 55800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮನಔ ಕೇಿಂ ನರೇಿಂದರ ಸಳ್ಳಯೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 97/4a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಮಾನಪ ನಾಖಭೇಖನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.76 73845
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿಮೂತಿಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 24079
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73/p, 51/1b ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19273
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ನಂದಿೇಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.80 26320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಜೆ. ಭಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/3, 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎ ಎಿಂ. ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.78 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/3, 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.69 62000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಗೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಸಣ್ಣ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/2, 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 21250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಯಾತ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಜಿೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಉಪಾಪ ಯಫಷನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/1, 15/2, 16, 18 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.99 55700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಾಣೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 55000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭೈಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/4a, 28/5a ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19240



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/9 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ  ಕೇಿಂ ಜಮಭಮ ದೇವಿಯಪ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 68800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಲೇಿಂ ಬಿನ್ ಭಸಮ ದ್ ಗೌಸ್ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/3, 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.20 107000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಎಸ್.ವಿ. ಆರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಶಿಮಯ ಬೇಗೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 73000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ತ್ತಯ ಯಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/10p ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.74 24340
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಲೇಿಂ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಅಲೇಖಾನ್ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 27930
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಲೇಿಂ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಅಲೇಖಾನ್ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68/5, 68/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 16770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 18900

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಮಯ ತಿಪ ಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

90/1, 90/5, 27/3, 

24/11, 23/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30400

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಭಮ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/2, 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ದೊೇಯನಾಳು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 249 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 65000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

19/8c2, 19/9c2, 

19/4a1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಶೇಕಯಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯತಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ಫಷಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.76 25920
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಭುಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೃತುಯ ಿಂಜಮ ಮೂತಿಿ  ಬೇಗೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/2, 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.26 2900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಭಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಿರಿದಾಷಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/1c ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.95 87800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಬೇಗೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕ್ಡೂಲ ರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72, 7/4, 15, 1/2b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 11300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಫೇನ್ ಅನ್ಾ ರಿ ಬಿನ್ ಅಫದ್ಉಲ್ ಅಜಿೇಜ್ಸೇಿಂಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 27390
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/6, 6/2, 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.68 27300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಬೇಗೂರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 100 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.42 46700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಅರೇ ಭಲಲ ಪ ಮಲುಗೆರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/p6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 24300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಳವಾಮಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಮುಗುಳ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 120/7 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.59 57000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಭಲ್ವಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔರಿಸಿದದ ಮಯ ಸಯಳಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/1p2, 4/4p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 18078
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿೇಶ್  ಬಿನ್ ಉಮಶ್ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 62/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.59 16200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಬಾಣೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 137/3p2, 173/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 7430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ವಿ. ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 10300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಮಯ ಮಾಔನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 31300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಭಿತಿ ಕೇಿಂ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಬಿ ಫಷವಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 14500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಬ್ದಕಾಕ ಿಂಬೂದಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 335 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 21024
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 17480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/p20 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಶಿಂತ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 14900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಶವ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ ಮುಡಗೇಡು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 74 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 30250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾಯ ನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 24720
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಪ ಶಿರ ೇರಾಿಂಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 74900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/p18-p1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 133 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 30500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಪ ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/1 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.90 77000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 21000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶೇಕಯಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/p6 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 26440
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿವಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/p18-p1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 21900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/p10 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.85 28120
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಜಮರಾಭಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 155 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 32724
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಾನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 109/1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 20800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಯಮವವ ಯಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 94/6 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.35 12400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/2c .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.98 27290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ   ಬಿನ್ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.50 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/3, 71/1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 21330

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಿೇಟಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಫಲ ನಾಮಕ ಔಯಕ್ಚಿಚ
ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

68/p1, 44/p57, 44/p3 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 30940

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದ್ದಖಿಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟಾಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/p2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 25465
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಮಯ ದೊೇಯನಾಳು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 225/p5 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 27340
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿಾ ಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುಿಂಜಾನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/3 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 3880
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಮಾಬೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 34400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡಡಬೇವಿ ಅಯಫಲ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/3 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 72000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾರಾಮಣ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಾಭೇವಿ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.96 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 119/1, 128, 172/3 .ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 35000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ರಂಖಣಣ ಅಯಫಲ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/1 .ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.49 40100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 96 .ಪಂ ತಯಕಾರಿ 1.00 90000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಂತ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 146/2 .ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 30490
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/5, 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 19900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಭಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಔಟರಾವ್ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/p2 ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಯ ದ್ಲ್ 0.89 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಹುಣಷಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 171/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 25000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ವಯ ಣಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ  
ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

61/2p2, 18/7, 103/1, 

41
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.10 26600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/2, 94/5 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.10 15290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಔಣಫಖಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.10 32472



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ
ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

52/1, 53/3, 52/7, 55/7 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.10 18470

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/4, 84/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು .93.1 17430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/2b, 16/2, 35/3b ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.10 18240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಿೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಭನ್ ಸಾಬ್ಚನಾನ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ - ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಜೆ. ಭಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/3, 85/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.10 28430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಾಫಜಾನ್ ಬಿನ್ ಮುಸಾಾ ನ್ ಖಾನ್ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.46 17890
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯೇಗಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 37900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ರಾಮಾನಾಮಕ ತಿಖಡ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/3 .ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೄಣಸು 0.98 31280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಫಷಪ ಬೇಗೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98/5, 98/3, 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.69 69000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಣಣ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 300/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 7500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿ. ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಸಾಖಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 92, 91, 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 23600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಣಣ ನ್ ಬಿನ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ  ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/p1 ಸಾಮಾನಯ ಮೄಣಸು 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/4a ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 39000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಮೃತೇಶ್ ಬಿನ್ ಜಮಣ್ಣ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31050
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಫರ್ಟಿ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಲ್ವರೆನ್್ ಸಿಡುಔನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 19780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಭಮ  ಕೇಿಂ ನಂಜಪ ಹಿರಿಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.48 48450
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 60/5, 23/2, 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.55 37260
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನವಿೇನ್ ಜಮದೇವ್ ಬಿನ್ ಜಮದೇಪ - ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಜಾವೂರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59/p1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19590
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮುದಿಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಸಿದದ ನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಮಯ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಮಯ ಮಂಚ್ತರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.92 31100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಲಿಂಖಮೂತಿಿ ಶಿನ ಕಾಲ್ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 262/8, 260/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 24230
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಫಮಯ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 28420
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಲಲ ಪ ಸಳ್ಳಯೂರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 30380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಯ ೇತಿ ಕೇಿಂ ತೇಜಪ ದ್ದಗಾಲ ಫುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 165/3, 170/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 24200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಸಾವ ಮಿಉ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 11900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಔಟರಾಭಮಯ ತರಿೇಕೄರೆ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 140 ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಯ ದ್ಲ್ 0.40 17000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಶಿಂತ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/6, 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 145, 146 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 137/p2, 145 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಿವಾಯ  ಕೇಿಂ ಆಮುಿದ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 192, 153 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 43700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಿಂತಿಖಣೇಶ್ ಬಿನ್ ಖಣೇವನಾತ್ತಮಣ ಗುಡಡ ದಸಟಿ್ಟ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/2, 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟಾಚಲಮಯ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 27300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಂಔಟಾಚಲಮಯ  ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಮಯ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 23600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಾಚಲಮಯ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 24800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜಭಮ  ಕೇಿಂ ನಂಜುಿಂಡಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 145 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 19800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಗೇಪಾಲ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/p279 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17140
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೈಮದ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಬಿನ್ ಬ್ದಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 74 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 33160
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಂಖಶನಮಯ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 22539

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿನಯ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಗೇಪಾಲ
ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

132/2, 133/1, 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.89 29980

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಸೇಲ್ವಲ್ ನಖಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31880
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಚನನ ಫಷಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/16, 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 14720
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಣ್ಣಣ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 51/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಮಯ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.82 16850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ನ<ಖಭಮ ಮಂಚ್ತರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 14000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ನೇಲಕಂಠಪ ದೊಡಡ ಕ್ಿಂದ್ದರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/p28 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 33120
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಾಸಿಮ ನ್ ಬಿನ್ ಶಬಿಬ ೇರ್ ಅಸಭದ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 33300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಭಲತ ಕೇಿಂ ರಾಿಂಚಂದರ ಪ ಫಳಿಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32950
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 20770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/2p0 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 21910
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಔರುಕ್ಚಿಚ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13/3, 9/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.74 25500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಂತ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಖಣಮಯ ಗೇಪಾಲ ಕಾಲೇನ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/p279 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 23960
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡ ಬಿನ್ ನಿಂಖಮಯ ಮಂಚ್ತರು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ಕವಮೂತಿಿ ಗುಿಂಡೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/p105 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 27630
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 38000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಲ್ವಕ್ಷ್ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಸಾಖಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.30 31000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಸಾಬ್ ಗುಡಡ ದಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.58 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಶಿಧರ್ ಟ್ಟ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30460
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೈಮದ್ ಭಾಷಾ ಬಿನ್ ಸೈಮದ್ ಬ್ದಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಸರುನಸಳ್ಳ್ಿ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 33320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಘುವಿೇರ್ ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ ಸಾಲ್ಬೇಯನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚೇತನ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 20000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/3b, 17/2b .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.44 16850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/a9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 19600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/1a8, 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 29000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿರ ೇರಾಿಂಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.65 65000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/1 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 20900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2, 87/15, 87/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.94 28990
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಅಯಫಲ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5/3 .ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಶಿರ ೇರಾಿಂಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/2ap-p1, 44/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆಗ 0.60 16100



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/5, 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 18500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಕೄಕ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 15150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/3, 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.34 14380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/1b, 79/1a2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.64 20160
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/1b2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 16260
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/2a, 55/1, 54/1a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 22170
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ನಾಖವಂಖಲ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 15400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಬಂದಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.66 18340
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ದಿೇಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಡಕ್ಷ್ಯಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 15150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 39400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಶಿ್ರ ೇರಾಿಂಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಯ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 198/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 19360
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/3p4 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.60 15890
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄ.ಆರ್. ಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 145 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.40 13000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಮಾಡಾಳು ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/27 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಸೇಭಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 134/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 16470

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಿೇದಪ  ಬಿನ್ ಸೇಮಗೌಡ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ
ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

19/1a, 19/1b, 19/1b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಸಣ್ಣ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 22600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಹಾಲಮಯ ಮುದಿಗೆರೆ ಲ್ಕ್ಕವಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅನಸೂಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಜಮಣ್ಣ ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.20 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/1a ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.44 44000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.45 40300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 27700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಸಲಿಂಖಪ ಬೇಗೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 60/1p2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ - ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 15560
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವ್ವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾದಯಪ ನಾಖವಂಖಲ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 102/1, 101/1, 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 28150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಾಖಬೇಖನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/4, 4/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 183, 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/3a, 40/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 24823
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.85 85000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮಾಯ ನಾಮಕ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13/4 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 27265
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಗುಿಂಡಷಮುದರ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 19790
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.78 67699
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಜುಣಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 108 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವಚಾರ್ ಬಿನ್ ಈವ್ವ ಯಚಾರ್ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 99000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಭಮ  ಕೇಿಂ ದೇವಿಯಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 100000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಜಾವೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/p2, 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32724
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಣಮ ಕಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ದೇರು ಶಿನ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11/1, 12/3, 286/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.74 24519
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಜಲರ್ಧಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30140
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಮಯ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10, 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 25400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 50000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/2 .ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 80000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 17838
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಖವಿರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಬಂಡ್ರ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 0.29 10900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59/3, 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 34600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 73800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಸಲ್ವಲ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.35 39600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವ್ವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/p2-p3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 1.00 99380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.50 48500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿೇತ್ತ ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಶಿನ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.85 26700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇವ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಾಖಬೇಖನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/2, 30/1, 6/7 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆಗ 1.00 32250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 26990
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವ ಕೄಿಂಚ್ನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 26970
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 84/3, 73/3, 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 27700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಪು ಬಿನ್ ಪಲಪ್ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22350

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ
ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

115/2, 115/3, 115/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.98 37000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗಂಗೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31670
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತ್ತಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಅರೇ ಭಲಲ ಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 615 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 19170
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಣಣ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಶಿಂತಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69, 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.79 70236
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/5, 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 31670
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/p6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 19970
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/ .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 28440
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಶಿಂತಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/p ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 27100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜನಾಮಕ ರಾಭನಸಳ್ಳ್ಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.83 27200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಲಔಕಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.65 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ನಾಮಕ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 103/p-p .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 28200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಶಿಣಣ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.76 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕ್ಿಂಔನಾಡು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.45 18300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮದೇಪ  ಬಿನ್ ನಂದಯ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 29000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ
ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

77/5, 77/7, 31/8, 30/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.74 25375

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಹುಣಷಗಟಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 21430



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ರಾಭಮಯ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ದಾಯ ಿಂಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/2, 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 32400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ಸೇಲ್ವಲ್ ನಖಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 26410
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅಭವಾಸೆಯ  ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಮುಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/p27 .ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ವಲಭವಿ ಶಿಂತಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76/3 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 26380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಗುಯಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31620
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಬಾಬಾಲ ನಾಮಕ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 103/p1-p2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.50 17800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಯ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p3, 1/p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿಡಡ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಋಷಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 01-Jan .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.96 27410
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಜಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಋಷಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/p8, 68/p4 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.68 68000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/p-p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 28468
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ವಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ - ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.60 22340
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಶಿರಾಭ ದೊಡಡ ಗಿರಿಮಪ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 41500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ರಂಖಭೇವಿ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 26680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟಪ ಋಷಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.60 39000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲತ್ತ ಕೇಿಂ ಗಿರಿೇಶ್ - ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/2, 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 34150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಶಿಂತವಿೇಯಪ - ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 34150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 22360
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಖಾ ಕೇಿಂ ದಿನೇಶ್ ಹಾದಿಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.62 18400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/2p, 44/3, 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31740
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭೇಮವ ಬಿನ್ ಸೇಭಣಣ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/p203 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.20 39280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಶಂಔಯಗಟಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 26460
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿೇರೇಗೌಡ ಬಾವಿಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.65 24500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/p36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.20 50800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಮದಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.40 31200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಫಷಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 37800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂದಾಭಪ  ಬಿನ್ ಯಾಲಕ್ಷಕ ಗೌಡ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 89, 96 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32530
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಬಿ ಫಷವಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 25900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುವರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.48 15600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.66 61000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ - ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/p36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.20 46200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಾಣಿಶಿರ ೇ ಕೇಿಂ _ _ _ _ ಆರಾಧಯ ಬಾವಿಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ ಹಿರಿಗಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 82 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 16595
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಅಜಜ ಿಂಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.70 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ತಿಭಮ ಣಣ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಯಫಲ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/1 .ಪಂ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಅಜಜ ಿಂಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 26480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9, 63 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98, 96/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 27600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಯತಭಮ  ಕೇಿಂ ನೇಲಕಂಠಪ ಹಾದಿಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 187/p35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 31300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/5, 45/3, 72/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.67 18800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಿತಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 180/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 36500

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಒಿಂಕಾಯಪ ಹುಣಷಗಟಿ
ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

102/a, 103/2a, 43, 8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 54000

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಷನನ  ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಶಿರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 19830
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಿರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 21300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ರಾಭಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 41000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಮಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/1a .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 24500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜಪ ಹನ್ಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 150/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/8 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.78 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕಾಯ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 150/p2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 23580
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಮಯ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 95 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.20 46570
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚ್ಲಲ ಮುತಾ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಪರುಮನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/p3 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 31000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧನಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪಾಯ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.83 25858
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಳಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27050
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬೂಫಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಿಟಾಯ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 28900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಫಷಪ ನೇಯಲಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 84/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪೇಯಾಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪೇಯಾಿನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/1p4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.90 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.61 18470
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/5, 26/6 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.76 24000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ - .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 30400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದೇವೇಿಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/5, 26/6 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.70 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆಶ ಕೇಿಂ ಸಿದದ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/5 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 106 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 15485
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭೇಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ಬೇಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/p4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.75 27300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತುಕಾರಾಿಂ ಬಿನ್ ಮಿಟಾಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/1p3, 29/1b-p .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.97 30800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.98 30980
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ]ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/41, 26/6, 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.55 20800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಜೇಡಿಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 19500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಜೇಡಿಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/p78 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 18620
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಶಿಡುಔನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19, 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 33320
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜಮಯ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬೇಲ್ನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30600



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕೄರೆಹಷಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/1, 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 16150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನತ್ತ ಕೇಿಂ ಹಂಜಿ ನಟರಾಜು ಚಿಔಕ ತೂಾ ರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 136, 135, 133 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಭತನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜು ಮಾಚೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/2b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.45 17000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಭಾನ ಅಸಭದ್ ಕೇಿಂ ಅಖಭದ್ ಅಲಖಾನ್ ಗಂಗೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/2, 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.90 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/p45, 86/p5p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ  ಜೇಡಿಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 16600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಸಕೄಕ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/2, 61/1, 71/1p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29860
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆಶ ಕೇಿಂ ಯವಿ ಸಕೄಕ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45, 183/5, 125/2p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.57 21400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಚಭಮ  ಕೇಿಂ ಈಯಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/p8 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೈಲು ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77/3, 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.53 53000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 17270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭೈರಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/1b, 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.50 18000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.65 20920
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 109 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 20200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.30 9380
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಪ ದೊಡಡ ಕ್ಿಂದ್ದರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/2, 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29745
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಖಳಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಜೇಡಿಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/p78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 24100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗೇಜಿಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಜರೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/p2p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30940
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಇಿಂಜು ಕೇಿಂ ಈಯಣಣ  ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/p8-p2, 12/p1-p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30126
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ನವಾಿಣಪ ಶಿಂತಿಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/p2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 26400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ  ಲಔಕ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 15640
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮಾಮಭೇವಿ ಬಿನ್ ಲಚಚ ಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/p15 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 28870
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಯಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಫಷವಾಬೇವಿ ಕೄ. ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 30300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 22660
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿ್ರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಮಾರಾಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/2 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.50 17800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತ್ತಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/p26 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 16180
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪ ಔಕ  ಬಿನ್ ಅಡಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.60 22000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರಂಜಿನ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇವವ ಯಮಯ  ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 367 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 32820
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/2 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.60 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಶಯ ಭನಾಮಕ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.60 19500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾನಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 107/p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ತಿಖಡ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/3 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 16440
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಾಹಾಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಬಾವಿಕೄರೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29470
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔನಔ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 39000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ ಫಳಿಾ ಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 131/1, 131/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 32180
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 16000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.15 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಜಲರ್ಧಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/4, 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 42/p4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31060

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಸಭದ್ ಯಫಕ್ ಬಿನ್ ಫರಾನಾ ಸಾಬ್ ಜೇಡಿಜಮಪುಯ
ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

55/18, 55/24, 55/19, 

55/18
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 82716

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಿಭಳ ಕೇಿಂ ಶಿರ ೇನವಾಷ ನಂದಿೇಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/8, 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 23900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಿನಾಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿವಾನಂದಪ ತ್ತಯ ದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80, 80/p-p, 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿವಾನಂದಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/1p4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಬ್ದಕಾಕ ಿಂಬೂದಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 185 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 17723
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬ್ದಕಾಕ ಿಂಬೂದಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 6220
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಜಲರ್ಧಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 19200

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಶತಪ ಬ್ದಕಾಕ ಿಂಬೂದಿ
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

233, 442, 303, 418/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30080

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಕವಪ ಪ್ಪ ಬಿನಚ ನನ ಫಷಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 94/2p, 96/3, 96/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.63 21826

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರೇಣ್ಮಔಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಜಪ ಶಿನ ಕಾಲ್
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

10/p, 10/p5, 10/p61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.98 30600

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/p16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 17500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 27460
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖಭಮ  ಕೇಿಂ ವಾಗು ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30945
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಸರುನಸಳ್ಳ್ಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 16385
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದಾಷಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/3 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 0.89 26242
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 32700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಿಂಖವಿೇರಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಚಾರಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 26000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರೇಣ್ಮಕಾರಾಧಯ ಶಂಔಯಗಟಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/p12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 32800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬಾಬಾಜಿ ಬಿನ್ ಅಚತನ  ಮಂಚ್ತರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 28422
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಜಯಮಯ ಮಂಚ್ತರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.99 31900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷತಯ ತಿ ಕೇಿಂ ರಾಗವೇಿಂದರ ರಾವ್ ಮಂಚ್ತರು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ಶಿಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 106/pb ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.98 31240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29238
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/1, 12/2, 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಭಿಲ ಕೇಿಂ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುರೇವಪ  ಬಿನ್ ದಮ ನಾಬ ಶಿನ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 107/5, 107/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.83 25470
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ನೇಯಲಕೄರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 16920
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪೄರ ೇಮಾ ಕೇಿಂ ಪಾರ ಣೇಶ್ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 19800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಷಭತಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 27750
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/p26 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 15400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ರಂಗಾಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/p3-p2 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 70000



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  ಬಿನ್ ಫಷಲಿಂಖಮಯ ತಿಮಾಮ ಫುಯ
ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

53/2, 18/p4, 14/2-p3 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 1.00 79337

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/2p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 16820
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಮಾಮಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತ್ತಭೇವಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/8p .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 16850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಶನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30980
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಡಿಜೇಿಂದರ  ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಾನಾಮಕ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.57 21270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸರಿೇಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 26500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/p1-p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27010
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತ್ತಮಭಮ  ಕೇ ತಭಮ ಮಯ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 95 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 25115
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಮಕ  ಬಿನ್ ಖಣಿಮನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27010
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಿೇನಾಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಲೇಕಾಯ ನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31693
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂದಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಣ ಭಲೈ ಋಷಿಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 28900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಖಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಖನಪ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30385
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದ್ದಗುಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಸುಿಂಕಾಭೇವಿ ಸಾವೇಭಯಡಿಕಾಲು ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 34000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಬದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಲಿಂಖಪ ಸಿದಿಲ ಪುಯ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 26310
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/3 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 45000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಾಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭರೇಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 0.60 30500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗುರುವಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಜುಿಂಖದ ಸನುಭಣಣ ಸಯಳಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/5a .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31050
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 28100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಕೄಕ  ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27-Feb .ಪಂ ತಯಕಾರಿ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/2, 6/1 .ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 30350
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 31000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄಿಂಚಪ ದೊೇಯನಾಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 324 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 22500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗೇಪಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಪರುಮನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28 .ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 28700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯಮವ್ವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಪರುಮನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41, 1/p8 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 36000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧನಔನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/p6-p1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.40 19000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 64/p1 .ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.80 70000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 78 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿರಂಜಿನ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇವವ ಯಮಯ  ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 365 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.80 27100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಣ್ಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ್ಣ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/1 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 30980
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 131 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.50 19700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132/3 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 31680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಖಯ ತನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.90 27370
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ರುದಾರ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/1a .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.86 2550
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷಣಣ ಬಯಭಭೇವಿ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಾ ಭೇವಿ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 1.00 33900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಿಪೄಪ ೇವಭೇವಿ ಬಿನ್ ಏಟಿ್ಟಭೇವಿ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 .ಜಾತಿ ಅಡಿಕೄ 0.70 21890
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಫಷವಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಷವಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/1, 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.48 16870
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಭಪ ಆಸುಿಂಡ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 44600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಾಖಯ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.90 27820
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.77 24577
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಔಣಫಗಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಸಕೄಕ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 204/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.75 24120
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲಲ ಣಣ ಸಕೄಕ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 135/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 25250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಣಣ ತಿಪ ಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 25250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.78 24700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಶೇಔ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 174/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.45 15700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸುಧಾ ಕೇಿಂ ರಾಜಪ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 96/1b2, 96/1a1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.51 15700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಿಂಖಮೂತಿಮಯ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಯ ಮ ನೇಯಲಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 258/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29580
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕಯಮಯ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಶಿರೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 26700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಔರುಮಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 21430
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಉಮಾತಿ ಬಿನ್ ಉಮಾಶಂಔರ್ ಮದಿಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.30 12700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿಶೆವ ೇವವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಷಭತಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 25760
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವ್ವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಮಯ ಷಭತಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 167/1, 163/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 28500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಮಾಔನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.20 29700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಹೇವ್ವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಂಔಣಣ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 13600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಸನುಮಂತಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.40 41000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇಿಂ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.75 75000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಬಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 54000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 42000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 40000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಮಾಔನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5/7, 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 22770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/4, 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.45 23000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಪುಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 75000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ  ಶಿಯಖಲಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.45 44923
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಜಶೇಕಯಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬಧರ ಪ ಶಿನ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 299/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 10408
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇಿಂ ಪುರುದಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 37830
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ದ್ದರೆ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಗಿರಿತಿಭಮ ಣಣ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 78/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 59000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಅಣ್ಣ್ಣ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/p, 35/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 30000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.92 27770



ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಷವಿತ್ತ ಕೇಿಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/4b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಿದಾಯ ಶಿರ ೇ ಕೇಿಂ ರಾಭಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 117/p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 27400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 2.00 36500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೇಪಾಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 181/2 ಸಾಮಾನಯ ತಯಕಾರಿ 0.80 58000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಫಷವಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.60 60000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಿಂಣದಭಮ  ಕೇಿಂ ನಿಂಖಪ ಗಿೇಜಿಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ತಿಂಗು 1.00 18480
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲೇಹಿತಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31059
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಬ್ದಯನನ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 83/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 31060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/3, 32/3, 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.75 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಜವ ಲ್ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜು ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 33415
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಖದಿೇಶಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕವಚಾರಿ ತ್ತಯ ದಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31060
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30710
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲಿಂಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಷವಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 26276
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/4, 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 27220
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಿಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19900
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/p143 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಭಯ ಯ ಪುಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 19850
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕೄ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 22500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮುಣ ಬಿನ್ ಮುದಾವ ಯಮಯ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/p54, 86/p63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 26500
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಲಿಂಖಪ ಬೆಟಿ ತ್ತರೆಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 177 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.90 33920
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇಿಂ _ _ _ _ ಮರೇಬೈಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31690
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೄಿಂಭಮ  ಕೇಿಂ ಕಾಳೇಗೌಡ ಗೇಪಾಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/6, 52/b43, 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 21800
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಮಯ ಗೇಪಾಲ್ವ ಕಾಲೇನ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/p191 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30930
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 213 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕ್ಮಾಯಮಯ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ ಕದಿಗೆಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.90 29280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಧಭಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಔಟರಾಮ್ ತರಿೇಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 19650
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಷನನ  ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕ್ಡೂಲ ರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 117/2a, 170/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 20300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/3, 64/3, 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 25200

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಭಲಲ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

23/1, 124/3, 124/6, 

11/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31680

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಭೈರಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/ap80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.75 25780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಅತಿಾ ಖನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 54/5, 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.34 14600
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.40 16695
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಮುದ್ದದ ವಿೇಯಮಯ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಅತಿಾ ಖನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.82 26770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇಿಂ ಒಿಂಕಾಯಪ ಗೇಪಾಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.50 22187
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ _ _ _ _ _ _ _ ಬಿನ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಸಿದಿಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.76 24730
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/4, 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 2.20 69196
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೇ 0.40 34700
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಬಭಮ ಲಿಂಖಮಯ ಮಂಚ್ತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 30960
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕಋಶಣ ಮಯ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 18480

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚನಸಳಿ್ಳ
ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

42/6, 42/8, 42/1, 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 26980

ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26, 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಲಿಂಖದಸಳ್ಇ ಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 21770
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ರಂಖನಾಥಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 315 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.70 24890
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ವಶಿಔಲ್ವ ಕೇಿಂ ರಾಧಕೃಶಣ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.60 22518
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 21100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಮಂಚ್ತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.92 29200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದೊೇಯನಾಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 295/1b, 193/4p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 31680
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಅಿಂಬಿಕಾ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಮಲುಗೆರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.80 27000
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.75 25780
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 29400
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಕಾಳಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ ಬೈರಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 0.34 15240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ರುದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಕೄ . ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/4, 6/5, 17/1, 17/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 1.00 32450
ರಧನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರವರಿ ಲತ್ತ ಕೇಿಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 17/7, 15/3, 16/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೄ 2.00 70000

2 ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6500 2698 9569 4671 9152200007902

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉAZÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ ¸ÀwÛºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5200 8428 2743 4387 85048793831

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©UÀÎzÉÃªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 2600 8690 6303 0937 13249021444

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ JA.ºÉZï. «dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ²gÀUÀÄAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.34 2210 8588 5957 2132 0507101332013

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.2 1300 6907 5853 6844 332501000000597

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgï ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 13267007520

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.ºÉZï.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.23 7650 7604 6599 7366 7353101002933

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J.«. ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ©.JA. ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.17 7650 3667 2504 5310 6385059372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.Dgï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà J¸ï.J£ï. ¹gÀ§rUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.37 7650 3473 5176 5324 13268043353

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.39 3060 9574 1132 8979 1465101008501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.f.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà PÀ©âUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 6120 6862 2555 6322 0333104000080945

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.29 6120 6053 9878 1219 1465101007115

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 7650 9434 5724 9002 7353101000030

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.17 6120 6794 0941 8913 1465101005766

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.J¸ï. AiÀÄwÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.38 7650 3899 4628 0628 1465101005756

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.JA.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.05 6120 5888 6257 5159 13268015542

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï VjAiÀiPÀ¥Àà ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1,11 1120 2543 4009 8608 1465101005690

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.J£ï. gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.80 3060 7663 6256 5587 13268002076

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.JA. ¹zÀÝ¥Àà±ÉnÖ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12240 4545 3183 3601 13268006207

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ NAPÁgÀ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.27 6120 6252 9043 4585 1465101006712

¨Á¼É ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ

¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ 

(CAUÁA±À)



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀgÀÄ±ÀAiÀÄå ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 6120 8103 7290 4295 13268033219

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÉ.¦. ©£ï ¥ÀÄ¥Àà£ÀUËqÀ »gÉÃªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.68 6120 2203 2256 4995 13290019671

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.JA. gÀAUÀ±ÉnÖ ©£ï ªÀÄÆqÀèVj ±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12240 9355 5519 3248 132268011105

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÃªÀgÁdÄ PÀwðPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 12240 2269 7163 7930 620120024624

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA GªÀiÁ ªÀÄºÉÃ±ï ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.03 30600 2466  5600  5938 13290021590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ dAiÀÄgÁªÀÄ UËqÀ ©.PÉ. ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.02 10700 4195 5074 0893 0553101021732

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ PÉ.¹. ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ PÀmÉÖwªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.89 8000 9294 0903 9959 0507101029813

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÉAUÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ PÀmÉÖwªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 10000 6388 4240 5405 13286024350

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ r.J¸ï. gÉÃSÁ PÉÆÃA FgÉÃUËqÀ aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.38 7800 659185570311 100201010010788

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ gÀWÀÄ ©£ï ªAPÀmÉÃ±À zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 11700 2176 9239 9300 0666101015277

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÀÄ¥ÉàÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 11700 2511 4557 1009 514091257

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀ CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.36 11700 4418 7276 7282 118801010006906

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ C©üµÉÃPï ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ §¸ÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 7800 2117 5089 1596 85036927872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀæPÀÈw PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®UËqÀ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.39 7800 7632 6044 7834 32611982441

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ VqÉØÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 78000 5639 3049 7511 4870101002027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CgÀ«AzÀ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.31 7800 2379 5716 2109 0522500102151101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.J¸ï. ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.10 11700 2511 4557 1009 514091257

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ VjÃ±À ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 7650 2285 5826 3781 666108011485

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zÁ£ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 6210 604011845414 666108013675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9000 4644 7130 8374 666101003860

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¨ÉÊgÉÃUËqÀ PÉ.F ©£ï FgÉÃUËqÀ PÉÆÃqÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1152 5917 2908 9560 104601010009732

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J. ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA gÀAUÉÃUËqÀ PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.32 384 8599 8416 3678 008100101039817

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.¹. gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.20 1200 6319 4749 1249 4219101002043

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.f. ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.20 1200 5382 5234 8737 008100101032476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉAZÉÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 1200 6849 9244 2165 104601011001684

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J£ï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.09 1068 3534 8387 5141 1332500103713507

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.PÉ.£ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ²gÀªÉÇ¼À®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.33 1200 6792 2735 6444 620140064834

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.PÉ.£À«Ã£À ©£ï ºÉZï.¦. PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.23 1200 7839 6480 5043 1327301050-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÀfÃgï CºÀäzï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.09 1200 4988 6829 0719 09002010016382

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.©. ¤ªÁðuÉÃUËqÀ ©£ï ©¼ÉÃUËqÀ PÀÆzÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 3400 3352 8628 09002010049260

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀZÀ£ï PÀÄªÀiÁgï JA.J¸ï. ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.75 1020 3183 7559 7563 1332500103601301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï.gÀªÀiÁ PÉÆÃA PÉ.J¸ï. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 1200 6346 08090401 120000681412

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±ïUËqÀ PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.44 528 9397 4194 8816 620140003417

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

sş ÀZÀÑ£ï PÀÄªÀiÁgï JA.J¸ï. ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ 

JA.J.
ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.30 840 6987 7182 6986 4219108002082

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀwÃ±ï PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.26 720 4872 8833 4649 100201231001071

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J.JA. ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÀÆªÉÃUËqÀ PÉÆÃqÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 9468 0039 5063 85022939974

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.PÉ. ¹ÃvÁgÁA ©£ï ©.J£ï. PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä ÀZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.40 528 8994 4967 7020 1332500103090201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÀAPÀgÉÃUËqÀ JA.J. ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
5,08 1200 9747 2596 2456 620140060567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.PÉ. ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï PÀ®è¥Àà±ÉnÖ ªÀ¸ÁÛg É(ªÀiÁjPÀmÉÖ)

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 372 4180 2804 3313 309701000000314

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA. ¸ÀÄgÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï JA.¦. 

ªÉÆUÀtÚUËqÀÄæ
ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.07 1044 9801 1710 7068 2386101004755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
GzÀÝªÀÄä PÉÆÃA UÀÄqÀØAiÀÄå (dAiÀÄzÉÃªÀ¥Àà) UÀÄqÉØÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
5.00 1200 9735 4192 7584 30970100002157

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J.Dgï. gÁªÀÄ±ÉnÖ ©£ï J.J£ï. gÀAUÀ±ÉnÖ ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.14 1200 2744 1067 3773 30970100001063

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«¤¯ï n.J¸ï. ©£ï n.Dgï. ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.20 600 7313 2890 0393 100201011001872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.12 1100 6708 1165 2468 332501000005158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
wÃxÀðPÀÄªÀiÁgï ©.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.27 1200 5555 0106 4514 332501000005002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dªÀgÀ¥Àà ©£ï dÆ®AiÀÄå ¹zÀÝgÀºÀnÖ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 4185 6896 8122 332501000000357

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÁ¯AiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.24 280 5995 3595 7037 083801000050145

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÉÆÃrºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.09 540 7323 7729 8347 5547000100015762

¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ 

(CAUÁA±À)

¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ (PÀAzÀÄ)



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ®PÀÌAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ wªÀÄä£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.36 1200 2852 1299 9292 09002250004675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.29 1200 7838 0852 8520 332501000006473

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.11 1200 7182 8713 2928 620120007982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.27 960 3246 3353 7604 120000671888

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
D£ÀAzï ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.24 1200 4468 5951 0779 120001145925

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
f.PÉ. UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.34 1200 2976 8303 2031 32501000000658

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÉÃ±ï JA.J£ï ©£ï £ÁUÀgÁdÄ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.15 660 7963 8409 2059 083801000007329

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.JA. GªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀÄæ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.17 1150 5793 6228 3887 13263030177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.©. UÀuÉÃ±ï ©£ï ©üÃªÀÄAiÀÄå vÀUÀqÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 7886 0612 9781 083801000004910

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.19 1190 3408 4254 8736 820120053779

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå AiÀiÁ£É ¨ÉÊgÀAiÀÄå §£ï aPÀÌAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.22 1200 2151 1671 5255 812333175

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.97 1150 9531 1322 0763 13263010774

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J¯ï.C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ®APÉÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.11 1050 4647 3977 0333 32500102134401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.17 1200 5379 1728 5003 332501000000334

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 9855 6611 6495 332501000000531

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dªÀgÀAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ªÀÄwÛÃPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 690 5595 2965 7695 09002200027308

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
VqÀØAiÀÄå ©£ï dªÀgÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.12 1100 6025 8610 8759 69002200058288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.JA. ¤AUÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.30 1200 5966 7651 0801 13263011097

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÀÁUÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄjUËqÀ UÀAd®UÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.29 1200 6771 5354 6869 332501000000768

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ®APÉÃUËqÀ PÀ¢æ«Ä¢æ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.01 960 3736 6083 5331 1332500103627901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÁ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©PÉÌÃªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.35 900 5055 3858 4271 13263033925

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.©. gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.30 1200 9376 9983 3954 332501000000780

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
EAzÉæÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÉAZÉÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.28 1200 3785 8317 7903 33250100000934

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
n.©. ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ©üÃªÉÄÃUËqÀ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.50 1200 5891 1504 0223 30818779288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J¸ï. gÁzsÀ PÉÆÃA n.©. ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.50 1200 8906 0597 5091 0507101325372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ZÀAzÉæÃUËqÀ ©.PÉ. ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.18 960 8124 2219 8781 120001532083

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀ£ÀÄªÀÄªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.03 1200 9040 1029 2443 104601011001405

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.PÉ. ¥ÀªÀðvÉÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ vÀUÀqÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.19 1170 7274 6747 4982 332501000000122

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀÉZï.©. zÀÄUÉÎÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÀØ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.48 1200 2187 1712 7875 09020100018950

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ªÉÆUÀtÚUËqÀ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.18 1180 5694 8318 6425 337501000000982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«eÉÃAzÀæ ©£ï L,©.VqÉØÃUËqÀ PÀ¢æ«Ä¢æ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
6.11 1200 7780 1872 7418 13263021606

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA VqÉØÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 4162 4926 2601 13263034183

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.50 1200 3242 3403 1960 20175814251

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.ºÉZï.°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ ºÁ¢ºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.14 1120 9013 7141 7014 514087820

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï PÉ.¹. ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀ±ÉnÖ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1,32 840 8821 8688 7490 12000773890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ r.r. ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.26 1200 5947 4957 6486 332501000005566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±ïUËqÀ ©£ï zÉÆqÀØ s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 7978 4754 9232 13263005265

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±À±ÁAPÀ PÉ.J¸ï. ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ºÉZïÉ.¦. PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 8672 6118 0566 85013409788



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
VÃvÁ J.JA. PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±À PÉ.n. ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.84 960 9469 0819 0040 13263037151

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÉÊ¯Á ¹.J£ï. PÉÆÃA ºÉZï.«. £ÁUÉÃ±ïUËqÀ ºÁ¢ºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.30 1200 8683 4701 3585 08002200003980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÀÄªÀÄätÚUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁ¢ºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.22 1200 7638 7144 8079 120000494444

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀvÀ£ï ºÉZï.r. ©£ï ºÉZï.¦. zÀÄªÀÄätÚUËqÀ ºÁ¢ºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.32 1200 6434 1397 6777 3757101003645

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.Dgï. s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.08 1050 8392 6359 3359 083801000010608

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ZÀ£Àß«ÃgÀ±ÉnÖ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.38 900 8645 4913 4567 00507101357635

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
n.ºÉZï. C±ÉÆÃPï ©£ï n.F. ºÁ¯ÉÃUËqÀÄæ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.14 1200 5670 2745 2856 083801000007287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
UÉÆÃ¥Á®UËqÀ PÉ.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.15 1140 2411 5668 4179 33250100000093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀiÁzÉÃUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.75 1200 8936 0593 3523 13263006462

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.F. zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.14 1200 4531 5726 7438 13263021640

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà J¯ï.J£ï. ©£ï £ÀAd¥Àà ºÀ¼ÉÃ®PÁå

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.16 1200 9889 8236 6749 13267000433

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï CuÉÚÃUËqÀÄæ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.39 900 3103 6936 3301 13263029388

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 5541 0802 4063 13263014532

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.Dgï.«±Àé£Áxï ©£ï r. gÀÄzÀæ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.79 984 7765 7045 9034 3757101000587

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.n. ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.02 504 8321 2951 5103 120001501509

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

vÀÄAUÉÃ±ï ºÉZï.J£ï. ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ 

ºÉZï.J¸ï.
ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 6286 6198 5324 120001303483

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÁUÉÃ±ï ©£ï JA.J£ï.£ÀAeÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.28 1200 7120 4052 7268 13263003948

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
nPÉÌÃ±À ºÉZï.J£ï. ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºÉZï.J¸ï ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.58 1200 2059 4598 1111 120001307705

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J. gÉÃªÀtÚ±ÉnÖ ©£ï CdÓ¥Àà ±ÉnÖ C®èA¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.06 1032 3565 6438 4336 514068422

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J.¹. £ÁgÁAiÀÄt ©£ï aPÀÌ±ÉnÖ CgÀ¼ÀUÀÄ¥Éà

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.03 516 3721 0764 7938 514062714

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉÃªÀÄgÁeï J.J£ï. ©£ï £ÁgÁAiÀÄt J.¹. C®èA¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.20 720 4945 6104 4020 09230100002895

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï ©£ï r.r. F±ÀégÀ ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.37 1200 6404 0746 6005 6201101001634

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï. zÀvÉÛÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.09 1200 2494 8449 1398 2386108006667

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
§¶Ãgï SÁ£ÀA PÉÆÃA ¹.Dgï. C§ÄÝ¯Áè SÁ£ï »gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
11.08 1200 8677 2705 8919 0507101325970

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.¹. £ÁUÀgÁeï ©£ï aPÉÌÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 2591 6236 0321 2386101005574

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀgÀ²ªÀ ªÀÄÆwð ©.F. ©£ï F±ÀégÀ¥Àà ©.JA. ¨Á¼ÉÃºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.26 1200 5142 0036 1693 64134251605

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.J¸ï. gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.19 1200 6247 0288 1754 13263026116

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÄªÀiÁgï PÉ.Dgï. ©£ï PÉ.Dgï. gÀÄzÉæÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.15 1200 2220 0334 5811 1-460101100434

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA CuÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.15 960 4975 4173 4804 12000054388

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1176 4640 4640 8211 4870101000775

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÉ.JA. zÉÃªÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ aPÉÆÌ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.22 1200 5203 2422 0386 620120031520

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉAPÀmÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ aPÉÆÌ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.02 1200 6346 8050 1369 2386108003776

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

wÃxÀðªÀÄÆwð J£ï.JA ©£ï J£ï.¹. 

ªÀÄ®è¥ÀàAiÀÄå
»gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 6312 3489 9285 1332500100809301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.©. gÀÁeÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.15 1200 6503 3684 6298 2386119006163

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï.r. ©£ï zÉÃ«ÃgÀ ±ÉnÖ ºÀ®¸À¨Á¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.33 864 9563 2694 1414 94038243326

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«ÄÃ£ÁQë ©.JA. ©£ï ¨É£ÀPÉÃUËqÀ ºÉZï.Dgï. ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 7591 2106 7848 1327002750

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«Ä PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀQð¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.50 1200 4062 7026 9551 09230100010750

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.©. zsÀªÉÄÃð±ï ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ aPÉÆÌ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.30 1200 9968 2602 9436 0507101321651



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀgÀªÉÄÃ±À ©£ï gÀAUÀAiÀÄå ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.56 1062 5931 3048 1898 85021569617

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.Dgï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï JA.J¸ï. gÀÄzÉæÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.25 1176 2682 9452 2075 13263014893

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.r. «±Àé£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ¹AUÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.24 1200 9575 3599 8203 0556108007749

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.JA.VqÉØÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 1200 5639 3049 7511 4870101002027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J. ¸ÀwÃ±À ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.38 930 4079 4241 7449 4870101002885

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
GzÀAiÀÄ J£ï.¹. ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ¤qÀUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.39 1200 5054 3291 0298 31354752390

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
s̈ÀÆ«ÄPÀ PÉÆÃA ©.¦. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀqÀªÀAw

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.30 1200 2907 7924 8118 4870101001683

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

dUÀ¢Ã±ï J¸ï.JA. ©£ï J¸ï.Dgï. 

ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ
¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 6796 7396 3233 64092255897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.28 800 8598 4548 4768 309701000000472

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
FgÀAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 8611 3613 6994 309701000002213

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀAiÀÄå DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.36 1200 3742 8679 9932 1332500103736801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå avÀÄÛªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 480 9417 3083 0387 5392108000207

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÀÁUÀgÁdÄ n.r. ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå vÀqÀUÀ¸É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.40 1200 9884 0290 1066 5392101000386

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå avÀÄÛªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 4005 2069 4422 100201011002457

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.22 720 3988 8070 5011 85021841765

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dUÀ¢Ã±ï JA.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.01 1200 2280 0855 6174 100201011003398

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄlÖgÁeï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.70 444 2628 2573 4239 309701000001112

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
n.Dgï. zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.17 1164 3462 9799 5572 309701000000625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
eÉ.r. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå dPÀÌ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.10 1200 6158 5511 7049 0556101001559

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå £ÀA¢ÃPÉgÉ (ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î)

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.13 636 7208 5863 1128 309701000001939

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÀÉÃµÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå ºÀAZÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.35 420 6967 4096 3576 420001485032

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄl¸Áé«Ä ©£ï FgÀAiÀÄå PÉ¸ÀjPÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 7480 5297 1989 620140034537

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J£ï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¤AUÀAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.13 636 910100278999 13273025166

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¯ï. UËgÀ¥Àà ©£ï ¹.©. °AUÀAiÀÄå PÉ¸ÀjPÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
408 7330 3214 2289 13273001643

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«ÃgÀ s̈ÀzÀæAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 3705 8096 6650 13263022098

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®PÀÀëöäAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ºÀAZÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.39 396 5730 9279 3781 620140090321

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dAiÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå £ÀA¢ÃPÉgÉ (ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î)

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 9234 4278 2013 309701000001038

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÉÃªÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå ºÀÄ®ÄªÀ¯Éè

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.70 444 6704 0884 5953 09152210015646

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J£ï. ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï ¤ªÁðt ¹zÀÝAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 1200 5803 1241 4549 120000496372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
GzÀÝAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.20 720 3050 0754 4230 85041393692

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå £ÀA¢ÃPÉgÉ (ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î)

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 7444 5743 1180 30970100000521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀUÀ£ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï gÀAUÀ¥Àà PÀÆzÀÄªÀ½î (ªÀÄºÀfzï)

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 2016 7842 5017 65039938257

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
°AUÀgÁdÄ PÉ.©. ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ¸ÀjPÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.17 1164 5635 7214 5049 13273023395

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉAPÀl ±ÉnÖ ©£ï wªÀÄä±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
960 8208 5555 4361 13263007411

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.30 840 3697 0407 2718 120000490744

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.n. gÉÃªÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.35 1200 7606 3626 9800 1916010079892387

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÀÄUÀÀÎªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå ºÀZÀÑqÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.40 960 8189 3664 5019 104601010017343

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.Dgï. ®PÀëöät ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
600 7220 7596 2470 104601011003270



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.n. ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ D®zÀUÀÄqÉØ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
6.28 1200 9436 7702 1608 120001113914

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
²ªÉÃUËqÀ ©.n. ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.36 1200 6628 5951 4868 309701000000013

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
D°é£ï ¦AmÉÆÃ ©£ï ªÀiÁnð£ï ¦AmÉÆÃ ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.10 1200 6790 8540 9668 309701000001843

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¦.f. ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï VqÉØÃUËqÀ eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.23 1200 7500 5098 5824 620140091074

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï.¤ªÀÄð® PÉÆÃA JA.©. ®Pàëöäuï ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
5.24 1200 4535 6809 6192 1332500101984701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.f. F±ÀégÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 8376 9187 1322 100201011002021

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.f.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 4850 5267 5345 13273038517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÀÆgï CºÀªÀÄäzï ©£ï ªÉÆºÀªÀÄäzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.17 1200 8474 1050 3716 620140084341

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®vÁ r.©. ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.35 900 7139 7156 4348 85034890241

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA eÉ.¦. ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.59 1200 8718 7678 9177 85018037916

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÁZÁgï PÉ.¦. ©£ï ¥ÀÄmÁÖZÁgï 

JA.Dgï.
PÀÆzÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.28 1200 9451 1587 8843 1332500102628401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄPï§Æ¯ï CºÀªÀÄzï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.25 1200 6828 1937 6399 620140029232

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.ºÉZï. gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¹.Dgï. ºÀÆªÉÃUËqÀ avÀÄÛªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.34 1200 3048 2193 7528 09002010031206

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÀÄÄ.J¸ï. DPÀµïð  ©£ï AiÀÄÄ.n. ±ÀAPÀgï G¼ÀÄªÁV®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.24 1200 8780 3714 9473 008100101020897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.J. VjÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¯ÉÃ: CuÉÚÃUËÀqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 7653 1321 6857 100201010010023

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ºÉZï.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.39 948 4459 8165 2636 85016221567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÀÄÄ.J¸ï. DzÀ±ïð ©£ï AiÀÄÄ.n. ±ÀAPÀgï ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 7159 0575 2990 208100101018224

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.¦. s̈ÀzÀæAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä PÀÆzÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.38 936 7264 8918 0129 574802010000744

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.JA. ¸ÀÄgÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.77 1200 476558220785 309701000000560

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉÃªÀÉÄÃUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.31 1200 8586 6749 2010 309701000000002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀ«vÀ PÉ.JA. ©£ï ºÉÃªÉÄÃUËqÀ ©.n. ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.17 1164 5348 8202 9205 309701000000162

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÉÃµÉÃUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ CgÀÉÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.50 1200 4451 4282 3168 620140018210

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.J£ï. ¥ÀzÉäÃ±À ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.28 720 8337 0947 7664 13273025100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀÁªÀÄªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄätÚUËqÀ DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.20 240 8920 4135 3382 620140034082

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄzÀ£ï r.©. ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.30 840 7244 5337 5823 35828539113

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.ºÉZï. PÀÈµÀÚ ¥Àæ¸ÁzÀ ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå PÀÆzÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.01 1200 2605 7377 8682 64086510415

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ JA.f. ©£ï VqÉØÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.38 1116 7896 0874 3442 100201010006874

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀÄ¢üÃgï JA.Dgï ©£ï gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 684 9855 9933 7990 100201011002312

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®PÀÀëöätUËqÀ PÉ.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¸ÀA¸É, PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.36 1200 2954 8557 3976 539210100272

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀÄQätÂ PÉÆÃA ®PÀëöätUËqÀ £ÀÉgÀr

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 2711 1243 2907 30970100000210

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J£ï.ºÉZï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ £ÀÉgÀr

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 1200 2656 8702 4378 6201400430199

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÉÊ¯Á ºÉZï.Dgï. PÉÆÃA ªÉÆÃºÀ£ï ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 6321 4133 4151 104601050018258

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.Dgï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÉ.r. PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.45 1020 6410 4789 7077 0333104000715232

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.r. CuÉÚÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ ºÀÄ®ÄªÀ¯Éè

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.03 1200 8140 5707 8927 09002010036316

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
µÁºÉÃzÁ AiÀiÁ¹ä£ï PÉÆÃA ªÀÄPÀÆâ¯ï CºÀªÀÄzï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.09 1200 7953 1061 9504 120000048818

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.J¸ï. PÀ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.62 1200 6787 5474 5840 309701000001798

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ D®zÀUÀÄqÉØ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.38 1200 8794 7066 4492 0507101321899

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«.¦. PÉAZÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.50 1200 9034 9146 7422 844310100002230



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.ºÉZï. ¥ÀÆtÂðªÀÄ PÉÆÃA «.¦. PÉAZÉÃUËqÀ ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 840 3922 2411 6055 844310100003277

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ vÀÉÆAqÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 744 5507 9357 4488 13263029402

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.J£ï. gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï J¸ï.Dgï.£ÀAeÉÃUËqÀ ²gÀªÉÇ¼À®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.32 1200 6201 9189 1592 09002010062190

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J£ï.Dgï. ªÀÄzsÀÄ ©£ï J¸ï.J£ï.gÁªÉÄÃUËqÀ ²gÀªÉÇ¼À®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.25 300 8092 2182 8535 2014514002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
µÀjÃ¥sï CºÀäzï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.27 1200 5039 0897 7531 120000725789

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀÄ¤Ã¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï aPÉÌÃUËqÀ vÉÆAqÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.30 1020 4224 6223 3788 54038259824

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±À ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.59 708 6571 5623 3576 0507101324549

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ºÉZï.JA. ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.31 1200 4565 4743 8355 0507101321046

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
aPÉÌÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.23 1200 8794 6494 9901 008100101038302

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.Dgï. ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï «.n. 

gÀAUÉÃUËqÀ
ºÀZÀÀÑqÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
8.07 1200 3564 8902 9385 520101228994930

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.21 864 6931 5018 7898 008100101035204

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
n.Dgï. ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï n.Dgï. gÀÄzÉæÃUËqÀ vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.31 1200 8735 1485 9942 13247011303

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄlÖ¸ÁéªÉÄÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ vÀqÀUÀ¸É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.06 1200 6034 2550 2580 620170055462

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.¦. ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ vÀqÀUÀ¸É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.08 1050 7930 4640 1641 5392108000798

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
À¥ÀzÀä PÉ.f. PÉÆÃA ¤gÀAd£ï JA.J¸ï EªÀÄä£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.35 1200 6206 7353 6545 85033321048

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÁUÉÃ±À ¹.ºÉZï. ©£ï ºÁ¯ÉÃUËqÀ avÀÄÛªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 1200 5042 2747 4442 008100101036673

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
n.eÉ. vÀªÉÄäÃUËqÀ ©£ï dªÀgÉÃUËqÀ vÉÆAqÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.11 612 9963 9594 6994 908100101013966

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀtÂ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 1200 8176 3924 6120 620140068578

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄªÀiÁgï ºÉZï.J¸ï ©£ï 

¹zÉÝÃUËqÀ ºÉZï.JA.
DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.10 1200 4816 7106 5067 620140000904

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹ÃvÀªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÉÃUËqÀ avÀÄÛªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.16 1200 2884 4345 4896 120000340743

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
GªÉÄÃ±ï «.ºÉZï ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 972 3909 2851 3837 309701000001229

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
®°vÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.09 1152 9036 2829 1484 104601010015431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÁ®ªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÊgÉÃUËqÀ PÀÆzÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 5523 2379 3974 620140034796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀjÃ±À ©.n. ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.28 1200 2553 5612 6656 039701000000010

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ D®zÀUÀÄqÉØ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.63 1200 6937 6017 0168 0507101325013

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¤gÀAd£À JA.J¸ï. ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀÄä£ÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 9253 2585 2787 13249008897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉÊ.©. ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ J¯ÉPÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 970 3414 8171 6430 1531101003091

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ¨É½îUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 660 2328 5508 4895 100201010001004

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.JA. PÀªÀÄ® PÉÆÃA F±ÀégÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 540 9241 0534 5090 4219101004339

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀÉZï.Dgï. gÀªÉÄÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.25 1200 9301 0849 6188 620020030448

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.ºÉZï. ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.26 2400 8366 1392 4152 54038276340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ¸ÀwÛÃºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.30 1200 3277 3048 0030 0507101331004

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.J¸ï.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä UËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 8566 7750 8154 1531101008267

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.Dgï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ¼AiÀÄÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.15 1200 3375 1806 1237 100201010008604

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÀÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.38 456 8299 5711 8501 1531101006435

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉÆÃºÀ£ï ºÉZï.r. ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ºÉZï.r ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.30 1200 6143 6489 8614 6547000100014949

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.f. PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ¸ÀwÛÃºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
10.06 1200 2482 8893 4920 1531101006864

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.J.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÁA¢

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1200 8365 7709 7229 09002010164068



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.¦. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÉÄÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 960 3003 4543 1922 153110100548

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.n. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹.J¸ï. aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.22 1200 7556 22290808 115101011000487

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.©. F±Àégï ©£ï ©½UËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 924 5973 0119 8134 4219101000675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dUÀ£ÁßxÀ PÉ.PÉ. ©£ï PÀ¯ÉèÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.33 1200 8538 5048 1735 5392101000330

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ©.J¸ï. PÀÄ¨ÉÃgÉÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.85 1200 5777 4752 9376 100201010004027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J¸ï.JA. UËgÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.30 1200 9478 8172 4152 421910100154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.J£ï. £ÀmÉÃ±ï ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 1200 8335 3825 1029 100201010009732

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
wªÀÄä¥Àà ¹.J¯ï ©£ï °AUÉÃUËqÀ D®ÆÝgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.24 1200 7006 8541 8691 1332500102309601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 5580 3876 6382 1531101008229

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.©. D£ÁzsÀð£À ©£ï r.J. ¨ÉÊgÉÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.00 1176 8467 5949 0629 100201010009004

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r. Dgï. D£ÀAzÀ ©£ï r.J¯ï. gÁªÀÄ±ÉnÖ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.21 730 4243 4596 9314 100201011000348

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
s̈ÉÊgÀAiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 480 9019 4276 4356 100201051000403

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¤AUÀAiÀÄå ©£ï s̈ÉÊgÀAiÀÄå PÀÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.15 1200 705377047452 5392108001328

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.ºÉZï. FgÉÃUËqÀ ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ PÀÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 8834 7804 7081 5392101000409

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
UÉ¯ÉèÃ±ï n.«. ©£ï ªÉAPÀl±ÉnÖ n.r. ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.43 1200 7341 7649 0051 1531101002862

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀl±ÉnÖ n.r. ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.40 480 4027 0932 3237 1531101008292

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÀÈªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÉAPÀl±ÉnÖ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.80 1200 9123 7636 5990 1531101003773

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÀªÀÄäzï E¸Áä¬Ä¯ï ©£ï UÀÄ¯Á©£À©ü ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.18 1176 7955 9651 5240 1531101005022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄºÀªÀÄäzï EAwAiÀiÁ¨ï D° ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï 

C«ÄÃgï ¸Á¨ï
ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.35 900 3514 6806 6227 09002010123272

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ¥ÀÄlÖAiÀÄå AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.40 480 5602 6324 6288 1531101008289

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄºÀªÀÄäzï dÄ£ÉÃzï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï 

E¸Áä¬Ä¯ï
¸ÀwÛÃºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.40 1200 5369 5193 1714 1531101006173

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸À«ÄÃ£Á £Áeï PÉÆÃA £ÀÆgï CºÀªÀÄäzï ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
420 5004 4660 1403 620140123756

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.eÉ. UÀuÉÃ±ï ©£ï r.©. dÆ¯ÉÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.20 480 8593 8910 7212 620020026261

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀÄAzÉæÃ±ï ºÉZï.r. ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ºÉZï.r. ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.90 1200 6973 4094 6209 100201051000481

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹.ºÉZï. ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï ¹.Dgï. 

ºÀÆªÉÃUËqÀ
PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.21 1200 9401 1823 9600 201/65572

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹.r. ¥ÀÄµÀà ©£ï FgÉÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
6.00 1200 4282 5702 4925 620140048176

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀÄQìAzÀ ¨Á£ÀÄ PÉÆÃA ªÀÄºÀªÀÄäzï C«ÄÃgï ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.10 1200 4274 5575 2709 1531101006543

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
vÀgÀ£ÀA ¸Á§ PÉÆÃA ¥À«Ãðeï CºÀäzï ¸ÀwÛÃºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.36 1200 4868 4154 5802 1531101003531

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.80 960 2708 7557 5029 1531101006135

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÄªÀiÁgÀ ºÉZï.JA. ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ºÉZï.n. ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.04 1000 9974 4344 9973 1531101008220

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 5967 2666 6587 113601050000191

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÁUÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄjUËqÀ UÀAd®UÉÆÃqÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.66 790 6771 5354 6869 332501000000768

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J. ªÀÄºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï UÀÉÆÃjUÀAr

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.33 960 5690 4975 6239 520291013668043

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÉÆÃUÁ£ÀAzÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ zÀÉÃªÀzÁ£À

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.00 1200 4338 4085 6777 118807951000010

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÉÆÃºÀ£ï JA.f. ©£ï UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ zÀÉÃªÀzÁ£À

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 6435 2903 3978 118801010007810

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J. CtÚ¥Àà±ÉnÖ ©£ï CtÚ¥Àà±ÉnÖ ªÀiÁUÀ®Ä

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.10 1200 4561 3380 2267 0865101021357

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA ZÀAzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.20 1200 3793 4392 4207 620120671903

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄwÛPÉgÉ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1200 9885 6556 7482 2020510236



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÁ£À¥Àà JA.J£ï  ©£ï ¯ÉÃmï £ÀAdÄAqÀ ±ÉnÖ 

JA.n
ªÀÄ¸ÀUÀ°

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.14 1200 9851 9860 8971 1332500101380501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.AiÀÄÄ.°AUÉÃUËqÀ ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ºÀAUÀgÀªÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.10 1200 4980 8830 8654 4219101001779

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¥Àgï ¸À¯ÉáÃmï, ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ 

RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
aPÉÌÃUËqÀ ©£ï £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1200 8794 6494 9901 008100101038302

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÀlgÁeï r.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ r.¹. ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.25 75000 2365 4076 0485 309701000000078

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.J¸ï. ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï PÉ.©. ±ÉÃµÉÃUËqÀ PÉgÉªÀÄQÌ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.27 75000 4324 1132 3191 125201010002375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ²æÃzsÀgÀUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.34 75000 7307 5125 5578 125201011000908

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.©. gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA f.Dgï. PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.30 75000 9376 9983 3954 332501000000780

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä gÁªÀÄ£ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 33000 8692 7515 8311 507136000003

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ºÉZÀ.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÉgÉªÀÄQÌ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.11 47000 9603 3425 9857 125201010003838

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÀÀæ¸À£Àß PÀÄªÀiÁgï J¥sï.JA. ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ 

J¸ï.©.
²gÀªÁ¸É

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
5.36 75000 777788685077 1772500100010000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.©. UÀuÉÃ±À ©£ï ©üÃªÀÄAiÀÄå vÀUÀqÀÆgÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 37500 7886 0612 9781 32966374947

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ®PÀëöät±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.26 9600 3900 6235 6821 7482500100250410

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ®PÀëöät±ÉnÖ ©£ï wªÀÄä±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.38 24000 2189 2155 5811 85048314198

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zÉÃ«ÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ¸ÁzÀgÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 11200 7044 6437 8561 13267010168

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥Àæ¢Ã¥ï n.¹. ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ n.J£ï. EAzÁªÀgÀ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.80 28000 7009 6556 4603 0081/J¸ï©/01/030285

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA gÁªÉÄÃUËqÀ ¸ÁzÀgÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 9912 7354 7634 5741 1463101008565

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀAzÀæ¥Àà J¸ï.f. ©£ï VjAiÀÄ¥Àà ¹gÀ§rUÉ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.28 6000 2543 4009 8608 1465101005690

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zÀÉÆqÀØ£ÀAeÉUÀªÀqÀ ©£ï ²ªÀ£ÀAd¥Àà ¹gÀ§rUÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.18 600 9702 0019 3367 13268002837

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï AiÀÄÄªÀgÁd J¸ï.JA. ©£ï ªÀÄÄ¥Àà£ÉÃUËqÀ ¸ÁzÀgÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.10 9600 3250 9042 4519 1465101006870

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ¸ÁzÀgÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9600 3863 9289 6537 1465101006272

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ J¸ï.©. ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ ®PÀÌªÀÄä£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.25 9600 4244 9603 0548 1465101007976

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï D£ÀAzÀ JA. ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄUÀÄ¼ÀªÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.23 12800 3463 1362 5586 13249000445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄÄUÀÄ¼ÀªÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.31 10500 5902 4629 3903 008100101041217

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.50 8000 2523 7466 0401 574802010006989

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÉÆ®èªÀÄä PÉÆÃA aPÉÌÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 8700 9527 2412 0174 85041343186

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀwÃ±À ©£ï ºÀÄ°UËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 6400 5846 6031 1384 0666304008535

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀªÉÃUËÀqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 3138 8668 4878 6547000100031247

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA dAiÀÄtÚ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 3870 9982 8779 0666101012754

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï §¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ¸ÀÆgÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.79 9600 4571 6474 6561 6547000100051238

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï «ÃgÀ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 6400 3027 3136 6134 0666101003945

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï UÀuÉÃ±À ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.26 9600 6952 9920 7583 0666101007829

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 9600 3512 4518 0152 104601011003444

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAvÉÆÃµÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.15 9600 8189 5382 0923 0666101010766

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï f.Dgï. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 9600 3087 2126 2795 066610101004920

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ºÀÉÆ£ÉßÃUËqÀ ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.59 9600 3082 4727 1369 066610101001872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï ªÀiÁzÉÃUËqÀ PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.17 9600 4663 0436 1261 0666101010847

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀAzÀÉæÃUËqÀ f.J£ï. ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.38 9600 9031 1412 5245 574802010006524

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï f.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 9600 8278 1485 5737 066610104312

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÁAvÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 3696 1699 9352 574802010005352

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 19200 3654 8574 1633 0666101013251

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.26 9600 4728 6482 6546 0666101008147

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.15 9600 8671 9947 0217 0666101009153

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï FgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 9600 4503 9639 0395 574802010006629

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ²qÀèªÀÄä PÉÆÃA zÉÃªÀgÁdÄ PËvÁ¼ÀÄ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.38 9600 5134 3912 3632 0666101009711

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÀÉ.J£ï.gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀ¼À¸Á¥ÀÄgÀ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.13 9600 8812 0534 2381 0666101007778

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 9600 4085 7562 9655 85043856753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï wªÀÄäAiÀÄå ©£ï gÀAUÁ¨ÉÆÃ« PÀ©âUÀgÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 9600 3134 8754 2831 0666101007778

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ºÁ¯ÉÃUËqÀ J.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.23 9600 6214 3433 7279 574802010006600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¯ÉÆÃPÉÃ±ï J.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 9600 6879 0524 2138 574802010005945

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ±ÀÉÃµÉÃUËqÀ f.Dgï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.15 9600 8134 5070 3298 574802010006576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ±ÁAvÀ«ÃgÉÃUËqÀ ©£ï UÀAUÉÃUËqÀ PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 9600 6778 0630 3859 120000090869

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÉæÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.50 9600 882532193721 0666101013106

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï £ÀAeÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9600 6928 4590 7494 574802010006605

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.39 9600 6555 1223 6968 574802010006599

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 9600 9879 9752 3575 0666101005460

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 9600 7376 0345 5612 85016057287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï £ÀÁUÀgÁdÄ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 9600 9659 094 4880 06661010100008

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï £ÁUÀgÁdÄ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.31 9600 8538 7349 7057 0666101009302

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï vÉÆÃl¥Àà ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.45 9600 5792 9662 3031 574802010006613

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9600 4757 4128 1967 0666101009330

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.78 9600 2191 8602 7525 0666101015238

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï NAPÁgÀªÀÄÆwð ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.78 9600 4931 2317 0639 574802010005942

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï PÁAvÉÃUËqÀ ©£ï UÀÄgÀÄ£ÀAeÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.87 19200 8122 7915 6093 0666101006022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 9600 9336 6072 5027 0666101008070

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÁ¯ÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.14 9600 3863 6652 5356 6547001700011651

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.39 9600 6849 5540 5320 0666101006797

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA VjAiÀÄAiÀÄå CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 9600 4528 1691 5420 0666101013478

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 5305 9768 7794 6547000100029853

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï F±ÀégÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 9600 8687 8510 5705 0666101009161

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï dAiÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.39 9600 3402 6527 5681 0666101010436

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥ÀÄµÁàªÀw PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.10 9600 8959 7214 4922 0666101011728

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï wÃxÉÃðUËqÀ ©£ï ºÀÄ°UËqÀ ªÀiÁAiÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.38 6080 5128 4549 9495 0666101009567

PÀÈ¶ºÉÆAqÀ WÀlPÀ 

¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À 



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ºÀÄ°UËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 20800 3334 2506 7414 0666101001645

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄåÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.25 9600 7674 6199 5396 0666101010513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¯ÉÆÃPÉÃ±À ©£ï ºÀÄ°UËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.28 4480 9401 4937 6106 0666101006246

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 3608 1376 3715 0666101008243

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.38 9600 7254 6202 9140 6547000100033625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¤AUÉÃUËqÀ ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 6721 3074 9316 0666101009157

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 2409 5145 5447 0666101008497

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀi¯ÉèÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 7057 2100 7589 0666101006346

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀ£ÀÀßAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 6180 3394 1698 0666101007304

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zÉÆqÀØ ªÉÆUÀtÚUËqÀ ©£ï ¹zÀÝ§¸ÀªÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9280 6887 3765 3005 0666101011712

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ªÀÄºÁzÉÃªÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 8201 8805 9216 574802010006376

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï £ÁUÀgÁdÄ ©£ï FgÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 9476 0028 0016 0666101001911

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï FgÉÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 8668 3845 4993 06661010001918

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÁ¯ÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 2959 1625 4046 0666101016462

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ºÉAeÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.16 18560 8697 0261 6855 574802010007037

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥ÀÄ¥ÉàÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 8214 1118 6104 574802010557180

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¤AUÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 4483 5474 2696 574802010005879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï °AUÀgÁdÄ ©£ï §¸ÀªÀ°AUÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 6554 1898 0919 0666101009597

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï zÁæPÁëAiÀÄtªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÉæÃUËqÀ f.PÉ. UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 6540 9528 9236 066101006378

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀÄzsÁªÀÄtÂ PÉÆÃA gÀªÉÄÃ±ï UÁ½ºÀ½î ವಸತರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 6508 8995 2047 0666101007592

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¸Á¢Pï SÁ£ï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃA SÁ£ï ªÀiÁZÉÃ£ÀºÀ½î ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 25600 5669 8210 1522 1529108004360

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ZÀAzÀÉæÃUËqÀ f.J£ï. ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 9702 7906 3469 0666101010965

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 19200 9013 8402 9995 120000344817

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¯ÉÆÃPÉÃ±À ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 8501 5836 0066 0666101007801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¤AUÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ UÁ½ºÀ½î ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 3349 3152 8599 574802010006602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÁæªÉÄÃUËqÀ CtÚAzÀrPÉ ಜಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 2225 2915 7248 0666101008315

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ vÀgÀPÁj ªÀÄ°ÑAUï FgÉÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 2585 1985 3714 0666101001600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà UÁtzÁ¼ÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 2,00,000 8174 5680 7080 13267012440

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zÀÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 200000 9391 5311 3261 13560100108297

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ §¸À¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï zÉÆqÀØ£ÁAiÀÄÌ PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 200000 4910 6595 4438 13268002145

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.PÉ.ªÀÄÆwð ©£ï PÀA§AiÀÄå ¨ÁuÁªÀgÀ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.20 200000 2706 2031 7464 507101325490

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.f.¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà/ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.18 200000 69122419960 5007101000445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀvÀåªÀÄÆwð ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ºÉÆ£ÉßÃPÉÆ¥Àà

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.59 1600 6922 4023 0263 118801011000682

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.Dgï.ªÀÄAeÉUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 2717 7026 7710 13267018017

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.JA. VqÉØÃUËqÀ ©£ï ©.Dgï. ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.31 1600 5639 3049 7511 4870101002027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ PÀÄA§gÀUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.19 1600 6634 7499 2380 7528

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ gÀªÉÄÃ±À ±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ PÀÄA§gÀUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.08 1600 7280 1289 9097 118801010005340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.J. ¸ÀwÃ±À ©£ï ©.J. CuÉÚÃUËqÀ ¨ÉgÀtUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.11 1600 4079 4241 7449 4870101002885

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÁUÀgÀ¢Ã¥ï ©£ï dUÀ¢Ã±ï J¸ï.JA. ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 1600 2532 7380 2456 85036663045

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
dUÀ¢Ã±ï J¸ï.JA. ©£ï J¸ï.Dgï. 

ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ
¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1600 6796 7396 3233 64092255897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.JA. GªÉÄÃ±À ©£ï J¸ï.Dgï.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 1600 7488 7436 2125 113601011000133

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.Dgï. s̈ÁgÀw PÉÆÃA J¸ï.JA. dUÀ¢üÃ±ï ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 6204 1439 4046 85023572050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J.©. zÀ±Àð£ï ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.22 1600 4767 6673 8026 85027527842

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀgÉÆÃd f.JA. PÉÆÃA ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.19 1600 5955 4388 9976 120000976947

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉZï.eÉ. ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ ©£ï dÆ¯ÉÃUËÀqÀ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.19 1600 7579 4524 0326 13287002006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.Dgï. «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 1600 3943 0753 1169 1332500100515601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹.Dgï. ¸ÀAzsÁå PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ PÀÉÆ¼ÀUÁªÉÄ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 6.15 1600 5097 6534 6965 120001098031

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ±ÉnÖ ©£ï n. ±ÉÃµÀ¥Àà ±ÉnÖ ²gÀªÁ¸É

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.00 1600 6118 5889 6865 7222500100302601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀÄgÀÄ°AUÉÃUËqÀ J¸ï.r. ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.16 1600 3360 4472 6851 7222500100368501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
J¸ï.©. ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï J¸ï.©. 

§¸ÀªÉÃUËqÀ
²gÀªÁ¸É

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
11.28 1600 418471707941 620140005674

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄºÀªÀÄzï D° ©£ï fAiÀiÁªÀÅ¯Áè ¸ÀwÛºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 8564 8075 3873 1531101003426

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ JA.r. ªÀiÁ£À¸À PÉÆÃA ªÉÊ.¹.ºÀjÃ±À AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 1600 9482 1145 6128 1531101007282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ QgÀuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¹.¹. ªÀ¸ÀAvÉÃUËqÀ AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.19 1600 7156 6569 6477 1531101005436

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ RÄgÀvï dºÁ£ï PÉÆÃA fAiÀiÁªÀÅ¯Áè ¸ÀwÛºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.10 1600 8120 7231 8448 531101006982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï zÁåªÁZÁj ¨ÁgÀUÀ®Äè (PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ) ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.12 1600 5518 8153 8032 09002200023970

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄAzÉæÃ±ï ºÉZï.r. ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ºÉZï.r. ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.21 1600 6973 4094 6209 100201051000481

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ dfAiÀiÁªÀÅ¯Áè ©£ï UÀÄ¯ÁªÀiï £À©üÃ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.25 1600 2666 0145 3583 1531101006982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄºÀªÀÄzï AiÀiÁºÀå ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ¸ÀwÛºÀ½î ಲ್ಕಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.26 1600 5144 1753 4079 2423

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ r.J¸ï.bÁAiÀiÁ¥Àw ©£ï r.J¸ï.±ÁªÀÄtÚ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1600 3578 0254 6523 4219101001011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©.«. °AUÉÃUËqÀ ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ¨ÁuÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 6.03 1600 3286 8100 4682 520101229163285

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀuÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¨ÁuÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 1600 2330 1622 2241 0507101334576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄwÛPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.24 1600 9885 6556 7482 2020510236

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.04 1600 3408 4254 8736 620120053779

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ¥Á®¥Àà±ÉnÖ ªÀÄiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 1600 7234 2334 7669 332501000001502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CuÉÚÃUËqÀ ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.04 1600 8859 9061 9287 332501000005377

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ²ªÉÃUËqÀ PÉ.¦. PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.33 1600 3190 6827 6272 332501000005283

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄºÉÃ±À PÉ.J¸ï ©£ï PÉ.¦. ²ªÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 1600 5135 3652 6377 332501000000001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÉ.J£ï. ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.03 1600 4901 4022 6375 332501000000502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ gÀªÉÄÃ±À ©£ï ºÉUÀÎqÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 1600 8595 4196 0068 332501000000015

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.31 1600 5927 6408 5106 332501000000074

¥ÁåPïºË¸ï WÀlPÀPÉÌ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ GªÉÄÃ±À ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.17 1600 579362283887 13263031077

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ®APÉÃUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 1600 9734 9657 9457 13263017850

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ®PÀÉëöäÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ºÀÁ¢ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.33 1600 7924 9577 7985 332501000001131

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ºÀÁ¢ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.19 1600 5748 5055 0158 85038385632

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ dUÀ¢Ã±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 1600 4011 1657 6100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÁUÉÃ±ï ºÉZï.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.38 1600 7201 7867 6168 5389101000055

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.12 1600 2753 1689 4651

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ºÉZï.PÉ. ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.J¯ï. 

PÀ¯ÉèÃUËqÀ
»gÉÃPÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.10 1600 244354306304 620170027999

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J.Dgï. ªÀÄºÉÃ±À±ÉnÖ ©£ï J.¹. gÀAUÀ¥Àà±ÉnÖ C®èA¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.02 1600 4935 4141 1631 2386101006324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©. «ÃgÉÃUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ ªÀ¸ÁÛgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.39 1600 6049 6238 7181 309701000000183

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J.¦.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ CgÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 5631 7330 7462 309701000000019

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÆUÀtÚUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.17 1600 3122 9285 0390 309701000000421

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ²æÃPÀAoÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ DtÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.25 1600 2686 8408 2631 620140064040

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ²ªÉÃUËqÀ ¢uÉÚPÀgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.30 1600 4780 3207 8047 309701000000158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ «dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA PÀ¯ÉèÃ±À ªÉÄÊ°ªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.18 1600 4143 7342 5869 13273001847

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹.¦. ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ¹zÉÝÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ï ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 1600 4631 5656 7701 0507101030442

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ «¤¯ï n.J¸ï. ©£ï n.Dgï. ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 1600 7313 2890 0393 100201011001872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ n.Dgï. ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï n.JA. gÀÄzÉæÃUËqÀ vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.31 1600 8735 1485 9942 13247011303

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ªÀÄºÀªÀÄäzï C§ÄÝ¯ï §¶Ãgï ©£ï UÀÄ¯ÁA 

£ÀÆgï ºÀ©Ã¨ï
eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ï

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.26 1600 2360 2920 2691 09002200000854

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄªÀiÁ PÉÆÃA C¥ÀÄàUËqÀ ºÉZï.r. ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 5.21 1600 7302 3799 7724 3567224935

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀªÀ£ïZÀAzÀæ±ÉnÖ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.13 1600 3584 8700 5730 12000739098

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÉ.¹. ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ vÀ½ºÀ¼Àî ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.21 1600 9886 1100 1335

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ £ÉgÀr ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.45 1600 3173 6023 5880 120001396741

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ gÀÄQätÂ PÉÆÃA ®PÉëöäÃUËqÀ £ÉgÀr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.31 1600 2711 1243 2907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J£ï.ºÉZï.®PÉëöäÃUËqÀ ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ £ÉgÀr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 1600 2656 8702 4378 620140043199

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð JA.JA. ©£ï JA.¦. ªÉÆUÀtÚUËqÀ ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1600 9673 4568 5760 62014122979

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï JA.JA. ©£ï 

JA.¦.ªÉÆUÀtÚUËqÀ
ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.37 1600 9934 7344 2753 13273003538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄºÉÃ±À JA.JA. ©£ï JA.¦. ªÉÆUÀtÚUËqÀ ªÉÄÊ°ªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.11 1600 6931 5018 7898 520101229139872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ OgÀAUï CwÃPï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ©£À RAiÀiÁA ºÀÄ¸ÉÃ£ï ªÉÄÊ°ªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.10 1600 7056 5824 2252 09002200073545

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ºÉZï.Dgï. ¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï «.n. 

gÀAUÉÃUËqÀ
ºÀZÀÑqÀªÀÄ£É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.10 1600 8100 7986 6353 520101228994930

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¸ï.J£ï. ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA r.eÉ. ºÀÆªÉÃUËqÀ ²gÀªÉÇ¼À®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.28 1600 897904384541 30970100001149

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.¹. ¥ÀzÉäÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ PÉÆÃmÉªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.37 1600 8988 3861 7271 42191010001564

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.J¸ï.¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PÉ.ºÉZï PÉÆÃmÉªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.31 1600 7287 6702 8927 120000496361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÉ.¦. ¯ÉÆÃPÉÃ±À ©£ï PÉ.¹. ¥ÀzÉäÃUËqÀ PÉÆÃmÉªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 1600 6630 5976 1226 4219101000725

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸wÃ±ï PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÉÆÃmÉªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.26 1600 4872 8833 4649 100201231001071

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¢Ã°Ã¥À PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÉÆÃmÉªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 1600 9265 3537 5103 54030798342

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು 123.28 118400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು

«vÀj¹zÀ VqÀUÀ¼À ¸ÀASÉå

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ©.J¸ï. PÀÄ¨ÉÃgÉÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.22 100 5777 4752 9376

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.JA. gÀÄQäÃtÂ PÉÆA ¹.¹.»jAiÀÄtÚUËqÀ aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.3 100 5560 7181 3089

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÉÃSÁ r.J¸ï.©£ï ¹.¹. FgÉÃUËqÀ aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.29 100 6591 8557 0311

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.5 100 6580 3876 6382

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄ±ÉnÖ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.24 100 8440 1544 5393

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
eÁ£À±ÉnÖ ©£ï ¹zÀÝ±ÉnÖ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.2 100 6484 6579 7077

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÉÃµÀ±ÀAiÀÄ£À ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.21 100 7917 9442 2661

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
GªÉÄÃ±À ©£ï eÁt±ÉnÖ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.19 100 2387 7932 7837

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.Dgï.D£ÀAzÀ ©£ï gÁªÀÄ±ÉnÖ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.2 100 4243 4596 9314

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.eÉ. UÀuÉÃ±ï ©£ï dÆ¯ÉÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.5 100 8593 8910 7212

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.F. ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.15 100 7377 2478 3958

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±À ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.25 100 5718 1722 2902

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.Dgï. «ÃgÉÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.36 100 9272 5347 4419

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï.zÀvÉÛÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ±ÉnÖºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.06 100 2494 9449 1398



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï. £ÁUÉÃ±À ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.36 100 8552 0286 4295

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÁUÀgÁd §£ï aPÉÌÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.3 100 2591 6236 0321

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉZï.Dgï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±À ©£ï ºÉZï.r.gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.34 100 3375 1806 1237

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
EAzÉæÃ±ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀAZÉÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.28 100 3765 8317 7903

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.©. D£ÁzsÀð£À ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.22 100 8467 5949 0629

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.PÉ.ºÀÆªÉÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ vÀUÀqÀ¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.33 100 3587 3723 5550

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
VjÃ±À ©£ï ªÀ¸ÀAvÉUËqÀ AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.36 100 2260 1533 5625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.N. ¯ÉÆÃPÉÃ±À ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.32 100 9726 0382 9757

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
L.©. ªÉÃzÁªÀw ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.2 100 6897 8046 6837

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.ºÉZï.gÀªÉÄÃ±À ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.23 100 8371 2559 4001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.PÉ. ¥ÀªÀðvÉÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ PÀÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.14 100 7274 6747 4952

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ ©£ï wªÀÄä±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.1 100 4691 3860 9176

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
«ÄÃ£ÁQë ©£ï GzÉÝÃUËqÀ JA.¹. £À®ÆègÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
9 100 3828 1443 3611

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀ¸ÀAvÉÃUËqÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.19 100 2845 9942 6158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀÄgÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀ¸ÀAvÉÃUËqÀ AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.18 100 7832 1276 5555

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.JA. ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.02 100 8629 8644 8475

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
vÀgÀ£ÀªÀiï ¸À©Ã ©£ï ±À©Ãgï CºÀªÀÄzï UÀÄ®è£ï¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 100 4868 4154 5802

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥À«Ãðeï CºÀªÀÄäzï UÀÄ®è£ï¥ÉÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.36 100 3778 6924 4737

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀwÃ±ï J¸ï.PÉ. ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¸ÀÆgÀ¥Àà£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
4.26 100 8529 8731 2398

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.JA. gÀÄzÉæÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.19 100 4462 0621 1705

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.PÉ. wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï eÁ¯ÉÃUËqÀ ªÀÄqÉÃ£ÉÃgÀ®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.14 100 2490 3490 7192

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
r.¹. QgÀuï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ z¢uÉÚÃPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
2.31 100 2612 3914 2081

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

µÀUÀÄ¥ÁÛ AiÀiÁ¹ä£ï ©£ï ªÉÆºÀªÀÄäzï 

E¸Áä¬Ä¯ï
¸ÀwÛºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.36 100 2584 6611 2247

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄºÀªÀÄäzï µÀ«ÄÃªÀÅ¯Áè ©£ï ªÉÆºÀªÀÄäzï 

E¸Áä¬Ä¯ï
AiÀÄ®UÀÄrUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.32 100 4581 6010 2685

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
5 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà±ÉnÖ ªÀÄ¯ÉèÃzÉÃªÀgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.15 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dUÀ¢Ã±ï ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÉnÖ PÀÄgÀÄªÀAV

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.36 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÉnÖ PÀwðPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.39 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÀÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà±ÉnÖ PÀwðPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.38 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà±ÉnÖ PÀwðPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.41 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£ÁUÀgÀvÀß ©£ï ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà±ÉnÖ PÀwðPÉgÉ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.63 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀÄ£ÀAzÀ ©£ï ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà PÀwðPÉgÉ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.23 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉÆUÀtÚUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃqÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
3.25 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zÉÃªÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃqÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.38 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
UÀÄgÀÄgÁeï ©£ï zÀ£ÉßÃUËqÀ §¸ÀUÉÆÃqÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
5 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
£À½¤ PÉÆÃA £ÁUÀgÁd §¸ÀUÉÆÃqÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¹ÃvÁgÁªÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.4 100 8994 4967 7020

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
©.J£ï.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ¨ÁuÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.9 100 7724 7974 0742



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÀÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï £ÁUÉÃAzÀægÁªï ºÁA¢

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
6.8 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ PÀ©â£ÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.1 100 4207 9026 4130

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ ªÀÄt§ÆgÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.02 100 3182 9177 0794

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
±ÀÉÃRgï r.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ ²gÀUÀÄAzÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.24 100 4300 6450 4136

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï s̈ÀzÉæÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.31 100 4652 7032 7503

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀiÁzÉÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
3.01 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA ªÀiÁzÉÃUËqÀ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
3.2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1 100 9104 2458 0068

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2 100 6381 7043 7045

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.08 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¯ÉÆÃPÉÃ±À ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.18 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÁªÀÄ±ÉnÖ ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.35 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
J.N. wªÀÄä±ÉnÖ ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.37 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï ©£ï F±ÀégÀ¥Àà zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÉÃªÀtÚUËqÀ ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.17 100 9772 1233 986

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÉÃªÀtÚUËqÀ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.2 100 9507 1020 2631

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ºÉÆ£Àß¥Àà±ÉnÖ ©£ï UÀnÖ¸Áé«Ä zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.07 100 6500 4530 6678

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
°AUÀ±ÉnÖ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.29 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉÃ±ÀªÀ ±ÉnÖ ©£ï ªÀÄ®è±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.01 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
vÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.03 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
dUÀ¢Ã±À ©£ï FgÉÃUËqÀ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
3.03 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
AiÀÉÆÃVÃ±À ©£ï FgÉÃUËqÀ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÀªÉÄÃ±À ©£ï r.n. wªÉÄäÃUËqÀ zÀA§zÀºÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.28 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
C§ÄÝ¯ï SÁ°Pï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï ¸Á¢Pï aPÀÉÆÌ¼À¯É

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
4 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÀªÀÄäzï ±À¦üÃ ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï eÁ¥sÀgï aPÀÉÆÌ¼À¯É

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.06 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.eÉ. F±ÀégÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
3 100 8376 9187 1322

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
JA.f. gÀªÉÄÃ±À ©£ï VqÉØÃUËqÀ ¨ÁågÀªÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
CgÀ«AzÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ vÀÉÆUÀjºÀAPÀ¯ï

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.5 100 4587 2094 3652

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
C²é£ï f.J¸ï ©£ï PÉ.J¸ï.UÉÆÃ¥Á® vÉÆUÀjºÀAPÀ¯ï

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.5 100 7048 5127 9518

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄºÉÃ±À ©£ï £ÁUÀgÁeï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.1 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÀwÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.37 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÉ.J¸ï.AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄätÚUËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.14 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
PÀÈµÀÚgÁd CgÀ¸ï ©£ï zÉÃªÀgÁdÄ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.23 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀgÁd CgÀ¸ï ©£ï zÉÃªÀgÁdÄ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À CgÀ¸ï ©£ï zÉÃªÀgÁdÄ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.27 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
UËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄgÁdÄ PÀwðPÉgÉ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.3 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
gÁªÀÄgÁdÄ ©£ï wªÀÄägÁdÄ PÀwðPÉgÉ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
0.29 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀgÁdÄ ©£ï zÉÃªÀgÁdÄ EAzÁªÀgÀ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2 100



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¥ÀÀæ¸À£Àß PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ²gÀªÁ¸É

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
5.36 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 

¸Ë® s̈ÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¨ÉÊgÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ PÀÆzÀÄªÀ½î

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
1.46 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©UÀÎzÉÃªÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

d«ÄÃgï CºÀªÀÄäzï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï C«ÄÃzï ¸ÀwÛºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.3 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

GzÀÝAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå CA§¼É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.75 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ®PÀÌAiÀÄå ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå AiÀÄ®UÀÄrUÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

GzÀÀÝ¥Àà PÉ.J£ï. ©£ï ¤AUÀAiÀÄå £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.8 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zsÀªÀÄðAiÀÄå PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 9030 6646 6133

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï VqÀØAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 5138 7708 5735

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

É̄ÆÃPÉÃ±À PÉ.JA. ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.28 100 2852 6312 0984

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖ£ÀadªÀÄä ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.2 100 2012 0011 2169

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁeÉÃ±ï ©£ï aPÀÌAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.13 100 6639 4064 6410

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.28 100 8037 4161 8881

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 3616 0482 5560

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.«. GªÉÄÃ±ï ©£ï GzÀÝAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 6738 8683 7004

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.06 100 9108 9237 2379

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÁUÀgÁdÄ ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå EAzÁªÀgÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.N. gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.39 100 5914 6653 2492

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁªÀÄªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå ºÀÄt¸ÉÃªÀÄQÌ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.31 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.53 100 3413 4782 3111

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÉÃµÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.31 100 6967 4096 3576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.48 100 7381 1404 0340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀgÀªÉÄÃ±À¥Àà ©£ï gÀAUÀAiÀÄå ²gÀUÀÄAzÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

5 100 9891 2863 3608

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¸ÀtÚªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÉÆÃrºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.09 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÉÆÃrºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.12 100 5697 5672 5128

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÄUÀÎAiÀÄå ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ºÁA¢
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.18 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¨ÉÊgÀªÀÄä PÉÆÃA PÁ¼ÀAiÀÄå ºÁA¢
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.3 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÀÆªÀtÚ©£ï zÁåªÀtÚ »gÉÃPÉÆ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀ£ÀeÁQë ©£ï ZÀAzÀÄæ »gÉÃPÉÆ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

GzÀÀÝAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ¨ÁaUÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

5 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÀÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄAiÀÄå ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.13 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ïGzÀÝAiÀÄå ªÀiÁZÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.PÉ. ªÀÄÆwð ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ¨ÁuÁªÀgÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.2 100 2706 2031 7461

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå D®ÆÝgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 6762 2281 7052

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.39 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

n.Dgï. zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå E¼ÉºÉÆ¼É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.3 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå EAzÁªÀgÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.38 100 6898 2422 1172



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï °AUÀgÁdÄ aPÉÆÌ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.13 100 5852 1348 7357

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.J£ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ¤AUÀAiÀÄå PÉ¸ÀjPÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.13 100 9101 0027 8999

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀªÀðvÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 4001 0951 0914 

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.18 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå zÀÉÃªÀgÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.15 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆÃA zÀÄUÀÎAiÀÄå zÉÃªÀgÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.06 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÁdÄ ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå C®èA¥ÀÄgÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÁgÀzÀ PÉÆÃA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ªÀÄÄÆVÛºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 9506 9140 7200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

UÀuÉÃ±ï ©£ï ©üÃªÀÄAiÀÄå PÉAZÉÃ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

GªÉÄÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.2 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÉÆÃ»vï ©£ï ¹zÀÝgÁdÄ PÉ¸ÀjPÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.4 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå £ÀA¢PÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.13 100 8686 6488 8161

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.14 100 9221 7291 4529

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝgÁdÄ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.3 100 9632 4844 18

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.¦. £ÀAdAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.8 100 4613 0820 2348

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀªÀÄ PÉÆÃA CtÄÚ PÀAaPÀ¯ï zÀÄUÀð
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.6 100 4556 9973 8034

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

CtÄÚ ©£ï zÉÆUÀÄÎ PÀAaPÀ¯ï zÀÄUÀð
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 3459 1989 4820

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÉÃªÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.35 100 8277 4559 1007

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 3415 9728 1146

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.¦. ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 6697 6625 5165

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¨Á£ÀªÀÄw PÉÆÃA ¨ÉÊgÀ¥Àà ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.06 100 4146 1504 4668

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.n. gÀAUÀAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 3375 2448 6798

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 8189 3664 5019

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.Dgï. ®PÀëöät ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100 7220 7596 2470

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀgÀzÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.38 100 4909 9534 4129

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥Àæ¸À£Àß ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.2 100 8797 4918 9191

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

Vjd PÉÆÃA ¨Á§Ä ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.15 100 8785 5170 4375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

eÁ£ÀQ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀ À̧AvÀ ©£ï gÁªÀÄÄ CgÉÃ£ÀÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÆgÀ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà ZÁPÀ®ÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.16 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J¸ï.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.39 100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄAzÀgÀ ºÉZï.f. ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.2 100 8304 5881 6146

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄPÀÌAiÀÄå JA.J¸ï. ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.09 100 2858 0858 3569

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J¸ï. ±ÁAvÀ¥Àà©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.17 100 5072 0450 1012

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.J¸ï.±ÉÃµÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

100 4882 9302 2831

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¤Ã®AiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÁæ¸ï ªÀÄoÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.08 100 8115 4160 4959

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

azÁ£ÀAzÀ ©£ï FgÀ¥Àà ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.15 100 2338 6706 9335

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹ÃvÀÄ PÉÆÃA ªÀiÁ¬Ä¯ï PÁæ¸ï ªÀÄoÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100 6137 4488 7664



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀAfÃªÀ ²gÀUÉÆ¼À
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

5.14 100 2734 2978 7832

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÄlÄÖ ©£ï aÃAPÀæ ©zÀgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.18 100 3167 8394 0062

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

®Qëöä PÉÆA ¸ÀÄAzÀgÀ ²gÀUÉÆ¼À
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2 100 9320 2688 1541

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA ±ÉÃRgÀ §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.18 100 5160 0977 7566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA ¸ÀÄAzÀgÀ §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.2 100 6275 9895 7223

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¦f¹ ªÉÄÃ¹Ûç §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.25 100 6072 8522 3056

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï UÀÄgÀªÀAiÀÄå §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 3700 1415 2788

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

Vjd PÉÆÃA vÀ¤AiÀÄ¥Àà §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.25 100 5773 9245 4377

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï ¤Ã®ªÀÄä §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 6385 1748 5389

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

²ªÀ¥Àà ©£ï ºÉÆ£ÀßªÀÄä §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.32 100 7897 6093 4728

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁdÄ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.3 100 4056 6065 1288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁªÀÄªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 100 4523 6206 3365

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄÄ¼ÀîªÀÄä PÉÆÃA ©½AiÀÄ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄ¥Éà
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.15 100 5929 1194 6602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.31 100 7803 2695 5796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï VqÀØAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.04 100 5704 7075 6675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¤AUÀ¥Àà ©£ï VqÀØAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.4 100 4961 6643 5579

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

d£ÁzsÀð£À ©£ï ¤AUÀ¥Àà vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.18 100 8133 3644 2493

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÁ®¥Àà n.f. ©£ï VqÀØAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.12 100 6948 4578 1382

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï CtÚAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.31 100 3949 0652 3603

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

FgÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà D®ÆÝgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.06 100 7221 5553 3859

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA gÀÄzÀæ¥Àà D®ÆÝgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.12 100 6245 8910 3799

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÉAZÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ªÀÄqÉÃ£ÉÃgÀ®Ä
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.24 100 4536 6440 9905

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAd¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå ªÀÄqÉÃ£ÉÃgÀ®Ä
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.49 100 6502 2029 2758

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

FgÀ¥Àà ©£ï LvÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

6 100 6496 7387 3675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ¨Á§Ä ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.15 100 3532 0953 5938

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J. aÃAPÀæ ©£ï CAUÁgÀ ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.35 100 3661 9138 7351

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J. ¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï CªÀÄÄä ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

6 100 9920 0007 1529

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ZÀÉÃvÀ£ï ©£ï É̄ÆÃPÉÃ±ï ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100 2096 8758 2659

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀiÁzsÀªÀ ©£ï UÀÄgÀÄªÁ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 9291 4918 3687

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄPÀÌAiÀÄå ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100 2858 0858 3569

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÉæÃªÀiÁ PÉÆÃA UÀÄgÀÄªÀ¥Àà C¤UÀ£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 7824 3327 8486

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¤Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄÄ §¸ÀgÀªÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.2 100 6385 1748 5381

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA É̄ÆÃPÉÃ±À D®ÆÝgÀÄ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.n. ªÀ À̧AvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀÄä¥Àà ªÀÄqÉÃ£ÉÃgÀ®Ä
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 100 5391 1128 7407

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀAfÃªÀ ©£ï PÀÄAqÀ¥Àà DªÉPÀ¼É
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.1 200 2378 3622 2093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À 
¸Ë®¨sÀåPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ZÀ£Àß¥Àà ©£ï PÉAZÀtÚ zÉÃªÀzÁ£À
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.00 100 3161 8404 8219

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

C±Àæ¥sï D° ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ÀUÀÄ®è£ï ¥ÉÃmÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.20 8000 6232 4599 0307 1531101003684

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 8000 910424580068 5389108000134



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.03 4000 6481 7043 7045 5389108000134

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

dAiÀÄ¥Á® ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ PÀPÀð£ÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.01 8000 8463 9322 5964 13247000301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

wªÀÄä±ÉnÖ ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.18 8000 4516 1977 3436 13263004249

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÁUÀgÁd ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå EAzÁªÀgÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 7012 1030 0242 5389101000124

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.PÉ. ºÀjÃ±ï ©£ï PÉ.J¯ï. PÀ®è¥Àà »gÉÃPÉÆ¼À É̄
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.10 2000 3427 1252 4643 2386108006730

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ¤AUÀAiÀÄå ºÀÄPÀÄÌAzÀ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 8000 4463 2777 5455 13273034545

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

À¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï ©£ï F±ÀégÀ ±ÉnÖ zÀA§zÀºÀ½î
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.37 8000 6404 0746 6005 6201101001634

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÉ.ºÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÁzsÀå ©£ï PÉ.«. ºÁ¯ÁgÁzsÀå PÀÉAPÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 6000 3402 2162 2817 13268002361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.ºÉZï. PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï PÉ.©.ºÁ¯ÁgÁzsÀå PÀÉAPÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.18 6000 6758 8506 0249 13268001016

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.ºÉZï. ±ÉÆÃ¨sÀ PÉÆÃA µÀqÁPÀëj PÀÉAPÉgÉ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 6000 5096 2757 2702 13268043433

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.n. PÀÄ¼ÉîÃUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄwÛPÉgÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.33 8000 9779 1744 3431 54026142106

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

r.r. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.03 6000 5947 4957 6486 332501000005566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.AiÀÄÄ. ¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå EªÀÄä£ÀªÀÄ£É
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.15 8000 5561 9283 3303 104601010018413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.J£ï.AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄätÚUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.14 8000 3191 5943 1444 620140034741

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.PÉ. £À«Ã£À ©£ï ºÉZï.¦. PÀÈµÉÚÃUËqÀ DtÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.23 8000 7839 6480 5043 13273010502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.¦. PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄ¥ÉàÃUËqÀ DtÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.15 8000 6708 0981 5710 85034174534

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.09 8000 2341 5769 4258 23273035011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.n. dUÀ£ÁßxÀ ©£ï d£Àß¥ÀàUËqÀ zÀÉÃªÀzÁ£À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 8000 9385 6375 9002 22160110004173

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J¸ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀÄ¹UÀzÉÝ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8000 5257 7890 4174 118801011000723

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.eÉ.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï d£Àß¥ÀàUËqÀ zÀÉÃªÀzÁ£À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.70 8000 9024 0110 2081 118801011000006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÁ¸ÀÄ ©£ï vÀÄPÀæ PÀqÀªÀAw
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.77 8000 7222500100673101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¢£ÉÃ±À ©£ï £ÀAd¥Àà ±ÉnÖ ¨ÉÆUÀ¸É
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.80 8000 9436 2727 1846 7222500100510401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.PÉ. ¥ÀªÀðvÉÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ vÀUÀqÀÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.14 8000 727467474982 33250100000122

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.¦. ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå zÀÉÃªÀzÁ£À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.63 8000 3051 8721 0987 0522500102030701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.PÉ.ªÀÄÆwð ©£ï PÀA§AiÀÄå ¨ÁuÁªÀgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.20 8000 2706 2031 7464 0507101325490

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÉÃªÀtÚUËqÀ L.J£ï. ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ EAzÁªÀgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.17 8000 9772 1233 9861 5389101000022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÉÃªÀtÚUËqÀ EAzÁªÀgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.20 8000 9507 1020 3631 6201 7003 3764

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

f. ±ÀAPÀgï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ©. UÉÆÃ«AzÀUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.00 8000 6638 4074 4003 1332500101877301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï ªÀi®èAiÀÄå ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 9018 3944 4305 1219108002278

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

f.PÉ. UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.34 8000 2976 8303 2031 332501000000658

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.©. gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀÄæ ©UÀÀÎ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.30 8000 9376 9983 3954 3325010000000780

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.ºÉZï. gÁeÉÃ¸Á¨ï ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.30 8000 8541 6095 2298 0507101025207

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.r. vÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï zÉÃUÀÄAzÀ¥Àà ¨ÁågÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

5.17 8000 5718 1006 8591 09152200038376

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

262000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA ¸ÀÄAzÀgÀ §¸ÀgÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.20 8000 6275 9895 7223 13287015786

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.J¸ï.gÀ« ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ §¸ÀgÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 6000 9981 8245 1803 85024127064

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ss¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.20 8000 8304 5881 6146 113601010003222

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

®QëöäÃ PÉÆÃA ¸ÀÄAzÀgÀ ²gÀUÉÆ¼À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.04 6000 9320 2688 1541 118801011001594



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

azÁ£ÀAzÀ ©£ï FgÀ¥Àà ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.15 8000 2338 6706 9335 113601010003588

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÁAvÀ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.20 8000 5072 0450 1012 113601051000348

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J¸ï.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.39 8000 5967 2666 6587 113601050000191

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀAfÃªÀ ²gÀUÉÆ¼À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.14 8000 2734 2978 7832 11801231001012

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ¨Á§Ä ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 3532 0953 5938 113601010002644

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¤Ã®AiÀÄå ©£ï ¥ÀzÀäAiÀÄå ²gÀUÉÆ¼À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.08 8000 8115 4160 4959 118801011000916

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÄnÖ ©£ï aÃAPÀæ ZÀAzÀæºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

8000 3167 8394 0062 118801231000977

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ZÉÃvÀ£ï ©£ï É̄ÆÃPÉÃ±À PÀgÀUÀtÂ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.40 8000 2096 8758 2059 113601050000210

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

®PÀëöäAiÀÄå JA.J¸ï. ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.09 8000 2858 0858 3569 113601010003126

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÉæÃªÀiÁ PÉÆÃA UÀÄgÀÄªÀ¥Àà C¤UÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 6000 7824 3327 8486 85018176133

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÁªÀðw PÉÆÃA gÀªÉÄÃ±À §¸ÀgÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 6000 5356 3084 5629 118801011003367

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8000 8189 3664 5019 104601010017343

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.Dgï.®PÀëöät ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8000 7220 7596 2470 104601011003270

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀgÀzÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.38 8000 4909 9534 4129 15527273

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J. ¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï CtÄÚ ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.35 6000 9920 0007 1529 113601231000083

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀiÁzsÀªÀ ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 8000 9291 4918 3687 113601011001231

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÉÃµÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.10 8000 4882 9302 2831 113601051000353

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹ÃvÀÄ PÉÆÃA ªÀÄÄ®ÄèªÉÄÃ¹Ûç ²gÀUÉÆ¼À
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 6000 6137 4488 7664 118801231000073

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

Vjd PÉÆÃA ¨Á§Ä ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.15 8000 8785 6170 4375 1136012511000643

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥Àæ¸À£Àß ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.20 8000 879749189191 113601011000933

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

¤Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ §¸ÀgÀªÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.20 8000 6385 1748 5389 13287015742

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J. aÃAPÀæ ©£ï CAUÁgÀ ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.15 8000 3661 9138 7351 1245101003139

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥Á°ºË¸ï ¤ªÀiÁðtPÁÌV 

¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À 
¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä gÁªÀÄ£ÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.20 139600 8692 7515 8311 0507136000003

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ dUÀ¢Ã±ï ¦.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÁågÀA© ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 7.20 786000 6603 5701 1198 1332500101352001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄAdÄ¼À J£ï.Dgï PÉÆÃA ¨ÉÆÃeÉÃUËqÀ ¨Á¸Á¥ÀÄgÀ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 700000 6033 4678 6289 38323523660

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
£ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ 

¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
©.J. ¥ÀªÀðvÉÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.21 291000 2496 9669 8263 008100101001737

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À «.Dgï. «±Àé£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀ±ÉnÖ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4.18 75000 6476 7591 7674 104601010017333

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À s̈ÀzÀæªÀÄä PÉÆÃA s̈ÀzÀæAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.27 100000 5549 1340 2465 120000210259

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À ºÉZï.Dgï. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀÄ®ÄªÀ É̄èÃ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.12 100000 8638 6311 2246 620140020046

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À n.f. ¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå UÀAd®UÉÆÃqÀÄ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.23 100000 6363 6989 3469 85051290287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï VqÀØAiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 100000 5735 3706 1002 100201011002691

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï £ÁUÀgÁdÄ PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.10 8000 8412 9915 9061 0666101013598

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå UÁ½ºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 3512 4518 0152 10460101100344

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

aQÌÃgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.00 8000 7324 9223 8222 0666101009404

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.00 8000 3020 7475 6538 85043904786

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

¤ªÁðt¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.20 8000 7060 9090 9810 0666108011992

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁdÄ ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.00 8000 7139 5377 4620 0666101006083

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gAUÀ¸Áé«Ä ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.28 8000 9672 6854 7013 066101013862

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8000 2200 4057 7863 0666101009263

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå »gÉÃUËd
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.39 7800 8654 9082 0814 1465101004961

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

ºÉZï.J¸ï. PÁqÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå »gÉÃUËd
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.20 8000 8520 6055 6560 64170312554

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå PÀÉAUÉÃ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8000 6434 3489 4737 620170018500

¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ 
¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.30 8000 6426 6522 1453 13268007392

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

PÁqÀAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå »gÉÃUËd
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 5086 7041 6355 1465101003796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

PÉAZÀAiÀÄå ©£ï UÀ«AiÀÄAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.07 8000 90368773 5132 132678004721

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

¥ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4.00 8000 8103 7290 4295 13268033219

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¸ÀUÀ£ÀAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 9893 1017 1428 1465101007986

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

zÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.80 8000 9391 5311 3261 13560100108297

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

PÉAZÀAiÀÄÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8000 9575 7008 2241 13268009015

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.80 8000 4850 3962 6916 13268023711

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

PÀÄªÀiÁgï ©£ï wgÀÄªÀÄ®AiÀÄå ®PÁå
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.80 4000 2584 5020 8964 13286001263

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.09 4200 7128 4570 3005 1465101002662

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï VjAiÀÄ¥Àà ¹gÀ§rUÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.48 2543 4009 8608 1465101005690

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¥ÀeÁ)

zÀÉÆqÀØ £ÀAeÉÃUËqÀ ©£ï ²ªÀ£ÀAd¥Àà ¹gÀ§rUÉ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.18 9702 0019 3367 13268002837

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.28 5000 5163 0327 3044 13267022425

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5000 681238136703 1465101006143

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÉ.J£ï. PÀ É̄èÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.30 5000 4500 9383 0562 13560100053345

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà±ÉnÖ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.20 5000 2867 8039 4854 36241012459

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

©.«. AiÉÆÃVÃ±À ©£ï ªÉAPÀlgÁªÉÄÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.37 4500 6990 4355 6216 13268015687

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

©.J¸ï. ²ªÀ±ÉnÖ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà±ÉnÖ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.08 5000 6173 6329 5374 13268007982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ºÁ É̄ÃUËqÀ ©£ï »jAiÀÄtß ®PÀÌªÀÄä£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.30 5000 768885633863 1465101006974

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5000 7654 3898 5396 13268000487

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA GªÀiÁªÀÄºÉÃ±ï À²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.00 5000 2466 5600 5938 13298021590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ªÀÄjUËqÀ ©£ï PÀjUËqÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.12 5000 9428 3338 8187 13267004347

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5000 3064 7095 1187 13267001573

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.38 4750 5147 7199 6471 0666101010704

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¤AUÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.15 3750 3349 3152 8529 57482010006602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÀjÃUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5000 5951 6223 4348 0666101016992

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ªÀÄzsÀÄ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 5000 4167 9035 5582 85050694519

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ PÀËvÁ¼ÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.64 5000 3625 6704 0025 066101009068

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ PÀËvÁ¼ÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 5000 6983 5606 1204 0666101005635

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

zÉÆqÀØ̧ ÁéªÉÄÃUËqÀ ©£ï PÀj²qÉèÃUËqÀ PÀËvÁ¼ÀÄ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.55 5000 6895 1298 3742 06661010007233

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

zÁ¸ÉÃUËqÀ ©£ï VqÀØ ªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.20 5000 8768 9672 7654 13267002963

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

VqÉØÃUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.02 5000 507561250672 85052163019

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

©ÃgÉÃUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.56 5000 8662 0303 7890 35657729888

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.00 5000 3377 1468 4069 13267008466

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.10 5000 5252 8843 9727 620120031802

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.53 5000 9241 1060 8257 0666101014447

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

D£ÀAzÀ ©£ï PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.20 5000 9721 3691 7350 0666101013774

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï zÉÆqÀØ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.65 5000 5244 2775 7107 85051983179



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.36 5000 3563 0255 0204 620120000840

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¸ÀÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 5000 3960 7089 9241 6547001700007874

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.31 5000 7211 5232 2086 85052505237

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

zÁ£ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.12 5000 6040 1184 5414 0666008013675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÀÄªÀiÁgÀÉÃUËqÀ ©£ï PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.24 5000 9380 2439 8904 066101014158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.50 5000 7819 9610 3284 0666101011512

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

FgÉÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 5000 6835 1672 1553 0666101008648

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¨ÉÃmÉÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÀØ̧ ÁéªÉÄÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.66 5000 6598 4884 9237 85052080608

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.02 5000 4409 7507 2266 85027468137

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.28 5000 6812 4442 4455 85052255413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.39 5000 8269 5617 3177 0666101004556

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ªÉÆUÀtÚUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.19 5000 7197 1912 0317 0666101007602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.28 5000 88532 648  5792 0666101004753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 5000 9023 4238 1940 85036365673

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

vÉÆÃmÉÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.21 5000 5967 3878 7221 85052255446

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

AiÉÆÃUÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.34 5000 4951 2261 0002 85033926746

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

zÉÆqÀÀØªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.37 5000 2094 5186 9204 85026392983

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5000 7423 6587 9186 64166855258

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.18 5000 2307 1461 4008 620120009661

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÁV 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À (¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð)

ºÀAiÀiÁvï ©üÃ ©£ï ºÀ¹Ã£ï ¸Á¨ï ¨É¼ÀªÁr
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.30 5000 8984 4674 0365 1526101000213

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 513730368925 4422500100060501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 368728492638 4422500101004801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 8640 674041933714 620060014533

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಚಿಔಕ ಮಯ  ಬಿನ್ ಗೌಡಮಯ ಆಲಗಟಿ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 778980338753 0696101028162

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 8000 975049750860 0696101029006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಹುಚಚ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಆಲಗಟಿ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 861418725344 0696101023264

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಮಾಳಭಮ  ಕಿಂ ಲಔಕ ಪ ಪಂಚ್ಹಷಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 733967707874 5394101000978

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 352431768039 4422500101993801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಷಣಣ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ 

ಭರಿಭಲಲ ಪ

ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9280
680612707171

0696108031207

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ನೇಲಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600
328764977167

5394101000422

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಔರೆಹಳೆಮಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 7840 504585409960 0696101021158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 4800 240424626135 5394108001151

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಅಿಂಗಾಜನಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 626651832735 5394101000170

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 60523617944 0696101010845

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಲೇಕವ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಆಲಗಟಿ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 218286640003 85055148442

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಆಲಗಟಿ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 333931599733 0696101024500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಯಘು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಫಳಿೆಕೄರೆ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 802255365610 520101223745301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 499395670462 09172200038051

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನೇಲಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 203725866761 4422500101219601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 727209861369 0696101035035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೇಯಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 708495537580 0696101024679

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔರೆಹಳೆಮಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 287170204165 0696101021144

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ದೊಡಡ ಟಿ ಣಗೆರೆ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.600 9600 949447579628 12000136707

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï aPÀÌgÁªÀÄAiÀÄå JªÉÄäzÉÆrØ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
9*6*3 ಮಿೇ 200000 464986220897 1527108006226

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀ¯ÉÌgÉ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.01 64000 859712703152 1452500100408501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ©£ï GfÓ£À¥Àà PÀ¯ÉÌgÉ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.05 64000 645656711263 1452500100216701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಅಿಂಬಿಔ ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ಆಸಂದಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.25 64000 330651770534 132772016561

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.34 64000 735776351825 0242500100274301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ
ಎನ್.ಲಿಂಖಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 

ಲೇ.ಶಿಮಯ
ಆಸಂದಿ

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.39 64000 849277891928 09082210056771

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 38249 632071811403 1452500100331101



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ
ಎಿಂ.ಹಾಲಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ 

ಭಹಾದೇಪ
ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.4 18579 529967059697 0242500100467401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್
ಮಂಜುಳ ಬಾಯಿ ಕಿಂ 

ಸನುಮಾನಾಮಕ
ಬಾಯ ಲದಾಳು

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.06 100000 520101252559999

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ wªÀÄä¥Àà ©£ï VjAiÀÄ¥Àà PÁgÉÃºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 641608319227 103501010015802

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄäAiÀÄå JªÉÄäzÉÆrØ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 569526538421 0696101033573

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 716807270969 3794108000594

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ £ÁUÀgÁdAiÀÄå ©£ï ªÀÄºÁ°AUÀAiÀÄå aQÌAUÀ¼À ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 477530931564 3794108001390

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ
ನೇಲಗೌಡನಕಪ

ಲು
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.57 64000 626651832735 5394101000170

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.13 100000 944355927182 5944101001998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.0 64000 646211299512 64206535493

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಔರೆಹಳೆಮಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.47 64000 287170204165 120001253974

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ VjAiÀÄªÀÄä PÉÆA ªÉÄÊ¯ÁgÀ¥Àà ¸ÁtÂÃºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 600376467398 010402101003746

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå UÀÄeÉÓÃ£ÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 928227541422 520191052013061

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï PÀ®è¥Àà PÀ¯ÉèÃ°AUÀ£ÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 740394485963 64137824154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 366296301767 13255026738

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔದ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 947962931060 13255000209

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲತ್ತ ಕೄ.ಹೆಚ್ ಕಿಂ ಯಘು ರಂಗಾಪುಯ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 727889041615 078700101012803

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 573625044082 0667101013265

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಕಂಚಖಲ್ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 428622218509 13255007001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 499395670462 09172200038051

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.13 941800 944355927182 5944101001998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಬಿ. ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಆಸಂದಿ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.12 64000 344445372528 13272000481

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 7 64000 790790907780 1452500100229101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ
ವೈ.ಕೇಟಾಯ ರ್ಧೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ 

ಯೇಗಿೇವವ ಯಪ
ಆಸಂದಿ

ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3 64000 273607876835 13272002229

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 010400101006111

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಯಪ  ಕೄ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 620180120907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ದೇರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3 200000 697201609255 64035820563

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್ ಲೇಕಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ ಜೇಡಿಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ
ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.80 100000 277975616192 6468922291

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ f.© ªÀÄ¯Éè±À¥Àà ©£ï ¯ÉÃ||§¸À¥Àà UÀÄªÀÄä£ÀºÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.60 64000 858713152975 0242500100546201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¸ÉÆÃsÀªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà »gÉÃ£À®ÆègÀÄ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.77 64000 910956537511 09082200004296

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ CAd£ÀªÀÄÆwð ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ZË¼À»jAiÀÄÆgÀÄ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.44 64000 840859391004 1452500100123701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ±ÉÃRgÀ¥Àà ¤qÀÄªÀ½î ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4.28 64000 708736312395 120001553875

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA azÁ£ÀAzÀAiÀÄå GqÀÄUÉgÉ ಚೌಳಯಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 12000 100801011004849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ n ªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄätÚ ¸ÀÆgÁ¥ÀÄgÀ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12000 5944101001725

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¤AUÀ¥Àà AiÀÄUÀn ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12000 010400101016050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ದದ ತಿ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

3.13 191000 944355927182 5944101001998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

4 64000 850400908820 13255009542

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ /ಐ.ಪ.ಎಿಂ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 120000 64037414538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¹.© ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï §¸À¥Àà JA.ZÉÆÃªÀÄ£ÀºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.19 64000 677510891046 09082250013430

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÀ¯ÉÌgÉ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.49 64000 513195426428 1452500100656401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ aPÀÌ¥Àà ©£ï ¤AUÀ¥Àà ºÉZï wªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.78 64000 269571959987 1452500100399301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ NAPÁgÀ¥Àà n.r zÉÃ«gÀ¥Àà ºÉZï wªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.65 64000 400538034473 0242500100219801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¥Àæ¢Ã¥À PÉ. © ©£ï §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÀ¯ÉÌgÉ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.13 64000 878765735594 1452500100447801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ £ÀlgÁd ©£ï ªÀÄÆvÀð¥Àà CAvÀgÀWÀmÉÖ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.18 200000 927161856219 0242500100348201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ J AiÀÄÄ VjÃ±À ©£ï GfÓ£À¥Àà D¸ÀA¢ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.49 64000 605489607935 13272035448

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¥ÁæuÉÃ±À J AiÀÄÄ ©£ï GfÓ£À¥Àà D¸ÀA¢ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.33 64000 551813271422 54055504901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉ J£ï ©£ï °AUÀ¥Àà PÀ¯ÉÌgÉ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.65 64000 823926046101 1452500100223801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà PÀ®èºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.02 64000 693619422224 1452500100378601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ದಾನಬಾಯಿ ಕಿಂ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಜೇಡಿಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.23 48000 256409403872 64094397680

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಕಟಿ್ಟ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಮಯ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 912394899507 5398101000455

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ªÀÄºÉÃAzÀæ PÀÄªÀiÁgï ©.JA ©£ï £ÁUÀ¥Àà ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 648518825147 620090031132

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ gÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀÄäAiÀÄå AiÀÄgÉÃºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 727422986590 620090030897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ²ªÀ¥Àà ©.JA ©£ï zÉÆqÀØªÀÄ®è¥Àà ©ÃgÀÆgÀÄ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 322295641289 120000680995

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸುಔನಯ  ಕಿಂ ಚಿದಾನಂದಮಯ ಉಡುಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
9*6*3 ಮಿೇ 200000 425862109044 100801011004849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂ ಈಯಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
9*6*3 ಮಿೇ 200000 208279410210 3794108002682

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್
ಷರೇಜಬಾಯಿ ಕಿಂ ಅಣಣ ಪ  

ನಾಮಕ
ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ

ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.6 100000 635134933679 3356108000853

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್ ಹುಲಮಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.85 100000 714173450256 146701011006982

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಪ ಎಸ್.ಫಷನಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

9*6*3 ಮಿೇ
200000 485214262623 620110070627

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|ಶಿಣಣ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
9*6*3 ಮಿೇ 200000 431525896918 0667101017125



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
9*6*3 ಮಿೇ 200000 826412563819 64100687399

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಹುಚಿಚ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಮಖಟ್ಟ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 643539003382 18930100046141

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ಯಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.2 395000 738494853878 13271002650

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.2 64000 267601260383 520291029746642

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 489485895306 520191030778049

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭೈಯಲಿಂಖಪ ವಿ.ಮಯದಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 6.35 64000 433540089158 64142874528

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©.n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå gÀAUÉÃ£ÀºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 14228 795994051551 078700101011814

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ªÀiÁzÀ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÉÆÃjwªÀÄä£ÀºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 24000 221553526668 85049877766

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಸನುಮಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 228593773255 915010012065866

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ
ಬಾಫಮಯ ನ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ 

ಕೄಿಂಚಣಣ ನ ಬಾಫಣಣ
ಜೇಡಿತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00
64000 943153113356 520101252986227

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಫಷಪ ಜೇಡಿತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 936690194159 520101024698268

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಷಣಣ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಜೇಡಿತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 64000 754862704146 620090032205

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಸುಖಯ ಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 561696038822 4422500100846401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಷಮುದಾಮ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
ಶಿರ ೇ ಲಕಿ್ಷ ಮ  ರಂಖನಾಥ ನೇರು 

ಫಳಕೄದಾಯಯ ಸಂಗ
ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.2 400000 201572270299 1452500101452701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಭೇಖಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 866676179059 85040117645

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ §¸À¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ºÀÆ°ºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.60 64000 673713140979 0242500100262501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ PÀªÀÄ®ªÀÄä J£ï PÉÆA dUÀ¢Ã±À £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.18 64000.0 266839749242 146701011002827

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ªÀÄAd¥Àà ºÉZï ©©£ï §¸À¥Àà ºÀÆ°ºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.35 64000 680106015726 120000952155

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ NAPÁgÀ¥Àà J¸ï ©£ï ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀÄªÀÄä£ÀºÀ½î ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.72 64000 986768709516 0908210024505

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ¥Àæ«Ãt PÉ Dgï ©£ï gÁd¥Àà PÁªÀÄ£ÀPÉgÉ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.12 64000 572203146701 09082200045598

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3 200000 341468431213 1527101004739

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆA wªÀÄäAiÀÄå aPÀÌ¥ÀlÖtUÉgÉ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.29 64000 993085276615 146701011007006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಫಷಭಮ  ಕಿಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 17440 685419171943 620110019559

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಿಲ ಿಂಖಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 254962097216 64119852322

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಾರಾಮಣಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 903803995155 13271010082

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 654290658857 13271016925

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಜಖದಿೇವ ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 963284709902 0667101015288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭರುಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಹಾಯ ಯಳಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 465215769834 13255000855

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 804696906040 620110037589

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 826412563819 620110069077

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಕವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿರುಭಲಲ ಮಯ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8720 728704804301 64108361404

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭಹೇವವ ಯಭಮ  ಕಿಂ ಚನನ ಫಷಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 585130190383 0667101017532

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭರುಳಭಮ  ಕಿಂ ನಂಜುಿಂಡಪ ನಾರಾಮಣಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 494158671546 13271008823

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ' ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 308642893456 64128017323

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಶಂಬೇಗೌಡ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 335997966059 620110077758

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮಾಯ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8720 850400908820 13255009542

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಯಮವ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ನಾರಾಮಣಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 565810148377 0667108015097

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್
ಯತನ  ಭತುಾ  ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ 

ನೇಲಕಂಠಪ
ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ

ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8720 456023299638 120001652378

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 448487336292 0667101014410

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸಿದದ ಭಮ  ಕಿಂ ಔಲ್ಲ ೇವಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 309119264570 620110012407

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಭೇಗೌಡ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 8720 597175580558 620110077769

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ದದ ತಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.2 140000 610100764552 13296003789

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಯವಿ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 614669072803 85037239716

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಧಯಣಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 64000 696710791921 103501010017222

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್ ಕೄಿಂಚಭಮ  ಕಿಂ ಈಯಪ ಆಸಂದಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2 75000 915733095064 12000848746

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.79 64000 721556782743 1452500100389701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.03 64000 642213479984 0242500100474101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA azÁ£ÀAzÀAiÀÄå GqÀÄUÉgÉ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 12000 425862109044 100801011004849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ n ªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄätÚ ¸ÀÆgÁ¥ÀÄgÀ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12000 292622849759 5944101001725

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¤AUÀ¥Àà AiÀÄUÀn ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 12000 489562508697 010400101016050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀvÀåªÀÄÆwð ©£ï £ÀAdÄqÁZÁgï ÉJªÉÄäzÉÆrØ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 690341073736 9252500100111501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ
ಯುರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ 

ಲಕಿಾ ಮ ನಾಮಕ
ಗೇವಿಿಂದಪುಯ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 64000 723906822665 146701011006002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔನಿಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1 64000 749111490492 3794108001463

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಇ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಪುಷಾಪ  ಕಿಂ ಈವವ ಯಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 376005022473 85033535957

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಇ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 929242042602 63262003753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಇ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಯವಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಿಯಾನಾಮಕ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 406776274674 1452500101088601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ವಿೇಯಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 768424434950 63262014675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 677460549370 13262001737

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಭೂತ್ತಬೇವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಪುಯ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 441014843364
520101216681843

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 657958039234 520101216663179

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಉದಮಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 379816105370 0696101037936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 902811028099 520101216707567



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಧಭಿರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ಭೇವಿ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 480658207634 520101216714581

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗಂಖಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಉಡುಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 617826687129 85020573282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭೇಖಪ ಪ.ಕಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 909929112681 520101216664116

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 928227541422 520191052013061

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔಲ್ವತಿ ಕಿಂ ಚೌಡಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 766178536955 520101216703881

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಷಣಣ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ನಿಂಖಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 496543024396
010400101010965

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಸಂಔಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 738724746129 120001404890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಭರುಳಸಿದದ ಭಮ  ಕಿಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 724146425884
620110082033

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ದೊಡಡ ಭಮ  ಕಿಂ ಹುಚಚ ಸನುಭಮಯ ಮಾಡಾಳು

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 958768476761
4422500102276800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಹುಚಚ ಸನುಭಮಯ  ಬಿನ್ 

ಸನುಭಮಯ

ಮಾಡಾಳು

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 685514387197
64177865401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜೈಮಾಲ ಬಿನ್ ಭೂತ್ತಭೇವಿ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 256749790836 520101216761820

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 421211864282 4836119000236

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಭೈಯಪ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 473316440081 120000871048

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಿಔಕ ಭಮ  ಕಿಂ ರಂಖಮಯ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 760960435761 4422500100172001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 384535587294 4422500102397801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಭಳಿಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 734419713575 4422500102559401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 769108693098 09172200027920

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 467643864942 4422500102439301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 499395670462 09172200038051

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ರಂಖಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 328387583388 09172200015813

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚನಾನ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 521163606424 0696101039249

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 883729260545
620180009831

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿಂತಭಮ  ಕಿಂ ಲೇ|ಈವವ ಯಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 911311868686 120000777817

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಮಯ ಚಿಔಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 993085276615 146701011007006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಅಣ್ಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 560703524035 132901010003403

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 944355927182 5944101001998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 294224338259 4422500102482001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ದೊಡಡ ನೇಲಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 203725866761 4422500101219601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಶಿರ ೇನವಾಷಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಭಚ್ಚ ೇರಿ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 679185820618
078700101003413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ನಿಸಣ್ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 2600 924908755680 131601010005521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ನಿಸಣ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 3900 944355927182 5944101001998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ನಿಸಣ್ ತಿಭಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5200 467838957124 5394101000412

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಹಳೆಮಪ ಸೂರಾಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 806867183533 132301011002130

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸುಔನಯ  ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದಮಯ ಉಡುಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 425862109044 100801011004849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 232409205805 010400101007648

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಸೂರಾಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 571818838179 09172200022940

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 349804571133 5201012166365698

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂ ಫಷರಾಜು ಹುಳ್ಳಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 567619368910 13255008606

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600 410685397142 132770026438

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್
ಅಶೇಔಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ 

ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ

ಉಡುಗೆರೆ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 9600
832406043177

64018975926

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಉಡುಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 454420110328 520101216699090

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಭತಿಗಟಿ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 235926240270 132901010002856

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಬೇಖಪ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 405622227670 010400101007432

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔಳಿಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 838776073999 520101216673697

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಭತ ಕಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಪ.ಕಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 431716647695 120000846012

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಪ.ಕಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 765332125758 520101216661990

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಉಡುಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 743393385599 0104/01/008403

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 232409205805 010400101007648

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚೌಡಭಮ  ಕಿಂ ಬೇಖಪ ಪ.ಭಲ್ವಲ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 478768606295 120001040524

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಔರಿಮಭಮ  ಬಾಯಿ ಕಿಂ 

ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ

ಉಡುಗೆರೆ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 754766226740
520101216699610

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಷಕಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿೇತ್ತನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 680327411893 4422500101929901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸರಿೇವ ಬಿನ್ ವೇದಮೂತಿಿ ಪುಯ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 505309334028 520101216660341

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 987391679004 010400101000860

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶವಂತರ ಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಣಣ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 720158522189 13262007150

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಣೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 209454001942 54050443907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮೆಲ್ವಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 838063959105 010400101010743

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಅಣೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 670798995565 146701011002006

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಅಣೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 454585872785 520101216668308

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನ್ನರಿಂದಪ ಅಣೇಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 233527361348 4422500100174701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ನಾರಾಮಣಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 

ದೊಡಡ ರಂಖಮಯ

ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 744545018524
520191051986414

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ

ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000
605338854805

520101216700821



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ದದ ಭಮ  ಕಿಂ ಒಿಂಕಾಯಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 713573857351 520101216716841

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಮಾದಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 85024188925

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 718481856882 85028499607

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 666801255869 85055248572

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 738296953040 13262003586

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಪುಯ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 793576720163 132301011001984

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮಂಜುಳ ಕಿಂ ವೇದಮೂತಿಿ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 621284855535 85021442499

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಒಿಂಕಾಯಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಹಿರೆೋನಲ್ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30     986503050792 85039867863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಪ ಚಿನಔರಿಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 13262001680

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭರುಳಭಮ  ಕಿಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಗಿರಿತಿಮಾಮ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 841283002145 13255041804

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 793482841712 85042683439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಗೇಪಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫಜಯ ನಾಮಕ ಸಿೇತ್ತಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 438414950807
010400101009962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಮಯ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ದೊಣ್ಣ ೇಕಯನಸಳ್ಳಲ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 299815320255 520101216669428

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 484278523876 63262018284

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ನಾಖಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 358496279654 63262013966

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜಮಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಮಯ ಚಿನಔರಿಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 510363902317 620180159129

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 961977806638 520101216680960

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 926739225447 63262016526

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರ ಹಾಲ ದ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 588002021708 63262014552

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಟ್ಟ.ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಸೂರಾಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 292622849759 5944101001725

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮೂತಿಿ ಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 292541979151 010400101004708

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 420483982872 13255022360

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 836527590593 13255004099

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಶಿಂತಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಮುದ್ದದ ಭಲಲ ಪ

ಗಿರಿತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 509657595186
13255004102

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 742502409248 13255010207

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಕ್ಮಾಯಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಲಿಂಖಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 475234917829 85020351634

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಿಂಗೇವ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 371629577125 13255043834

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ರಾಭಲಿಂಖಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 826220496559 13255028656

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 461979103755 13255027266

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಯ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ

ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 345956537877
85042653685

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 743398496322 13255020907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಖಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 982000859239 13255016298

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 351885442181 13255024968

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 304521945178 09082210045555

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 393541164791 13262011984

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಹುಚಚ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಮಖಟ್ಟ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 643539003382 520101216635833

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಾಖಯತನ ಭಮ  ಕಿಂ ತ್ತಯನಾಥ ಕ್ಿಂಕಾನಾಡು
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 711710434765 85082206179

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗಿರಿಮಭಮ  ಕಿಂ ಮೆಲ್ವಯಪ ಸಾಣೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 600376467398 010402101003746

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಜೇಖಪ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 770714565875 54033397042

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 526156098557 4422500102690901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜಖದಿೇವ ಬಿನ್ ಲೇ|ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 908551416816 132901010010250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಶಿಂತೇಗೌಡ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 287566422478 132901010010276

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಂಔಯಭಮ  ಕಿಂ ಹಾಲಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 543046181180 132901010010278

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಲೇ|ಭರಿಮಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 326569985200 4422500101214001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಹಿೇಲ್ವಪುಯ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 329413035923 4422500101232301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ಗೌಡ ಫಳಿೆಕೄರೆ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 236178457696 32928737103

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಯಮವ ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 454749016446 32733098620

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಭಚ್ಚ ೇರಿ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 698390147660 64011729660

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ನೇಲಪ ಭಚ್ಚ ೇರಿ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 633265476488 54033434188

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಕ್ಪಾಪ ಳು
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 643387606145 132901010003969

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಔರಿಮನಸಳಿ್ಳ
ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 270463835828 132901241000181

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ರಾಭಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ

ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 856913494250
4422500100988901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭೈಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಣಣ ತುರುನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 386747153511 0696101028437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 495330289752 916010077888339

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 798861650571 4422500102030901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಉಡುಖಪ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 386072497387 64100461949

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಪುಪ ಹುಣಸೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 931426338792 09172200024553

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿಭಮ  ಕಿಂ ಫಷಪ ಹನ್ನ ೇನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 914187276213 13277011807

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ಭಲಲ ಪ ಎಿಂ.ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 270368387832
13255020044

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ದೊಡಡ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 270368387832 010400101016796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 642620048783 520101216653661

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹಳೆಮಪ ಸೂರಾಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 806867183533 132301011002130

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಸೂರಾಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 571818838179 09172200022940

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 450689013093 520331004274711

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಹಫಳಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 322237561467 520101216675800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗುಡದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ವಯಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 926793791349 520191052012030



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರ ಕಾವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 949042570221 078700101011595

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 479949633941
520101216699149

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 307084170838 13262012706

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 686734113033 85021356756

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 846389895252 85012656671

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ನ್ನರಂದಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 698256367346 120000821224

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಲಔಕ ಸಳಿಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 899472133804 520101216684699

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 452780250411 520191051986406

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 336550640629 13277033332

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕಿಂ ಯಮವವ ಯಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 458556969583 010400101011981

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ದಾರ ಕಿಾಮಣಭಮ  ಕಿಂ 

ವೇದಮೂತಿಿ

ಭಯವಂಜಿ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 740362815297
13277014922

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 288477702996 010400101005696

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 525976259063
13262008275

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಎಿಂ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 652357000772 1422500100622701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮುದದ ಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 563891053944 52010121625328

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಔಕ ಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 908293900511 520101216753968

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಮಲುಗಿರಿಮಪ ಖಜೆಿ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 883884421444
520101216675169

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ರೇಣ್ಮಕಾಬೇವಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬೇವಿ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 394686525082
4422500102390001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಜಣಣ  ಬಿನ್ ಮುರುಗೇಿಂದರ ಪ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 614807214225 520101216643755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ಭರುಳಾರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಶಿಮೂತಿಪ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 244005671700
520101216652622

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಲಿಂಖರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 979767599176 1452500101392801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭೈಯಪ ವೈ.ಭಲ್ವಲ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 962230141526 132301011001206

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಅನಂತರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾವ್ ಮಖಟ್ಟ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 532869239782 09172020000019

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಭಲಲ ದೇವಿಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 473642143824 132301231000417

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಲೇಕಶ್ ಪ.ಜಿ. ಿತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 933184094801 520101216680642

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔಎಿಂ.ಎಸ್. ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

9*6*3ಮಿೇ 64000 415810995908 20159453632

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔಭರುಳಸಿದದ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಭೂಔನಗಿಂದಿ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

9*6*3ಮಿೇ 64000 923472986994 520101216730046

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಪ.ಜಿ. ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಖಣಣ ಿತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 620702343656 520101216648501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಪ.ಎಸ್. ಯಮವ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಿತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 492819816953 520101216636015

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಪುಟಿ ಭಮ ಿತನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 990086138002 520101216643501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಸಾಔಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇ ಈಯಪ ಭೂಔನಗಿಂದಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 462369263449 520101216685814

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಸಾವ ಮಿ ಪ.ಎ. ಬಿನ್ ಆನಂದ ಿತನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 878596442626 520101216731255

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಟ್ಟ.ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಸೂರಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 292622849759 520101216731255

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಯ ಕಾಲುವೇಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3ಮಿೇ 64000 904436655582 0553101015153

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತಿಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಷಣಣ ಕ್ಷಕ  ಕಪ ಲು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 855326280112 64027470390

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.58 9280 913149068389 64053502026

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಲತ್ತ ಕಿಂ ಯಘು ರಂಗಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 727889041615 078700101012803

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 826412563819 64100687399

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 838252536403 54050450506

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ಹಾದಯ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 8000 364323315600 64059293718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಟಿ್ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 826437791731 620110069044

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಟಿ್ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 280193780165 64035386500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ದಿನೇವ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 396453223099 32706339308

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ನಂಜಪ ಬಾಸೂರು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.44 7040 680640963840 146701011000627

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಶಿಡಲ ಭಮ  ಕಿಂ ಔದ್ದಯಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.39 6240 209663145469 85020905561

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಹಾಲಭಮ  ಕಿಂ ಜಮಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 486733101165 64187711265

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿಡಲ ಮಯ ಮುತ್ತಾ ಣಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 9600 424195562920 0667108017020

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ನರಾಜ ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.54 8550 801133765306 0696101033691

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಒಫಳಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.42 6420 709758777725 291700101000838

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.64 10200 103501010015802

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 9000 380071564802 103501010016104

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರ ಔಿ ರ್ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಔರಿಯಾನಾಮಕ ಸಿೇತ್ತಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.33 100000 629772035582 010400101017672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 200000 514334802105 09172250002923

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 845711271978 13262015752

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 518401893470 1452500101415701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಉಡುಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 867011180597 85026646907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಒಿಂಕಾಯಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 602506063503 13262000392

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಿಔಕ ಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 517436940049 520101216720296

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಹಫಳಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ನಿಂಖಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 349262842881 520191052018632

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 324713907631 520101216676890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಮಲಲ ಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮಭೇವಿ ಪುಯ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 776271973335 4836101001971

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಗುಜೆಜ ೇನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 860363880397 010400101009526



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ
ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಸಳಿದರಾಭಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ

ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 292507751213
13255010069

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಮಯ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 521824306999 13255043437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಸಿದದ ಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 634996037568 120000860285

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 495407083105 13262011372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 245397768314 13277013735

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಫಷರಾಜ್ ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಭಯವಂಜಿ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 482648871629 13277024588

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭಯವಂಜಿ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 954188176175 13277015664

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಭಯವಂಜಿ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 415608992200 13277010531

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಪುಯದಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಕ್ಿಂಕಾನಾಡು
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 395087650259 13277006159

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಲಿಂಖಪ ಚಿನಔರಿಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 909764040056 102401010009560

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಚಿನಔರಿಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 686488169186 102401011004616

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ಅರೇಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಚಿನಔರಿಸಳಿ್ಳ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 472091062255 13262005710

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ರ ಕಾಶ್  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ
ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 855564897171 85051507858

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎ.ಇ.ಪ ಟಮೇಟೊ ಬೆಳೆ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಔಕ ಲಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.30 6000 620180143663

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ ಗಟಔಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕಿಂ ಶಿಂಔಯನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

64000 461617379133 520291029749803

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ದದ ತಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ಯಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.1 70000 738494853878 13271002650

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಂಡಿಕಪ ಲು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 212738548500 0696101007100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಚಿೇಲನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 24000 726345318982 620180146109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಒಿಂಕಾಯಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 75000 857784512298 54050457320

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಲಚ ಿಂಗ್ zÉÃªÀgÁd ©£ï UÀAUÉÃUËqÀ zÁ¸ÀgÀPÁ¯ÉÆÃ¤ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 9400 873096655234 64087042024

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ನಿಸಣ್ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà ºÀ½îPÉgÉ PÁªÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 12000 682792508294 64166914929

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï C£ÀAvÀ ªÀÄÆwð LvÁ¼ï  ©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgï LvÁ¼ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.34 408 217737366831.. 64058241943..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï © Dgï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 624 776134518955.. 5362500100249701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «±ÀÉéÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå  AiÀÄÄ JA CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 1320 776767915872.. 4102500100888501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå AiÀÄÄ JA CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.31 1572 817231184634.. 4102500110442701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï ²æÃzsÀgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 435273931613.. 3622500100337601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨Á®¸ÀÄ§æªÀÄtå PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À PÉ J¸ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.13 1356 517808473180.. 64006301948..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï « ¢Ã¥ÀtÚ ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 432 948558124687.. 516158315..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J¸ï ²æÃPÀÈµÀÚ ©£ï JA ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.16 1392 660647039620.. 5362500100011301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀÄ¥Àà £ÁAiÀiïÌ ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 963286520355.. 54018277881..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï £ÁUÀgÁeï ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.40 1320 446840269584.. 4102500100361001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÀ s̈Àmï ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.19 228 758516085476.. 6069008510..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¢£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ eÉÆÃAiÀiïì ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 1272 711769051328.. 54047792750..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ DzÀ±Àð PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÉ J ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.40 1680 407870418734.. 64011485588..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ n ªÉÆÃºÀ£À ©£ï PÉ Dgï wªÀÄä¥Àà UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.18 1416 215809384426.. 4102500111357001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.35 1620 888417416022.. 4102500100862301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ZÉÃvÀ£ï ¥Àæ¸Ázï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 1000 298847535936.. 32468170304..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J JA ±ÉÃµÁ¢æ ©£ï ªÀiÁPÁðAqÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1560 282429453053.. 20124937646..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ PÉ ±ÀÄaÃAzÀæ ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.30 2760 899493580244.. 4102500110620201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¹ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¹ gÁWÀªÉÃAzÀæ s̈ÀlÖ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1200 624563024052.. 4102500100403001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉAPÀ¥Àà UËqÀ ©£ï £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå UËqÀ PÉ¼ÀPÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 1044 927829687461.. 516159307..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA Dgï dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï JA gÁªÀÄtÚ UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 504 901200837055.. 620100015997..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ GzÀAiÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 577209507751.. 53625001001077001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J JA £ÁUÀgÁd ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.47 2940 919566959868..                                                         6002666577..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.01 2400 555026326708.. 120000204608..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J.f ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï J UÉÆÃ¥Á® ¨sÀmï PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 426691168743.. 4102500111188401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J f ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï UÉÆÃ¥Á® ¨sÀlÖ PÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.81 1387 384325587316.. 4102500100786701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ²æÃPÀAoÀ s̈Àmï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.26 1572 978227224873.. 532500100005301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA © PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ¨Á®¥Àà UËqÀ PÀUÀÀÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 244389602741.. 4102500100958401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ CgÀ«AzÀ f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï JA J¯ï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.19 1428 801235855353.. 4102500111342401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ ©£ï PÉÆgÀUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 215491594975.. 1528101000303..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J Dgï ²æÃzsÀgï ©£ï J J¸ï gÁªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 230870755632.. 4102500110445101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï PÉ UÉÆÃ«AzÀAiÀÄå ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 560 541213348142.. 5362500100283701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ±ÁAvï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 202679559785.. 4102500110513801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀAeÉÆÃUÀ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 1272 322498409432.. 1528101003449..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ«£ÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï JA JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ s̈Àmï JA J£ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 537267191823.. 4102500100559601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.97 1164 355602345629.. 4102500100860701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ GªÉÄÃ±ï © J¸ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 419389674372.. 3222500100336801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï «eÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt  ¨sÀmï ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.92 2304 819384245045.. 1528101000594..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ s̈Àmï ©£ï PÉ Dgï C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ s̈Àmï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 1213 763311149268.. 20151740272..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.00 3600 841204234561.. 516152222

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï PÉ f ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.49 2988 526248571701.. 315300101001370..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ ±ÀAPÀgï ©£ï PÉ f ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 433609347886.. 516159534..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 900 776525493453.. 142301011001119..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ PÁªÀÄvï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÁªÀÄvï £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 442671586786.. 3357101001719..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï JA J¯ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 822011642287.. 4102500110524701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.56 620 869359708844.. 5362500100000801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f ¥ÀæPÁ±À ©£ï PÉ VjAiÀÄà¥Àà UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ   684 711081018222.. 5362500100379901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f gÀWÀÄ¥Àw ©£ï ºÉZï ¦ UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 985188979189.. 4102500100662801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÉZï PÉ UÉÆÃ¥Á® PÀÈµÀÚ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.55 1860 930536735967.. 4102500100544501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆ ©£ï É̄Ãmï ¸À§¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 911812694492.. 3357101000379..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 366371199521.. 64011268416..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ  ¥ÀzÀägÁd£ï ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 259 748081662150.. 09102200013667..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ  PÉ f ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï PÉ VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.56 672 748335123817.. 5362500100380401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f a£ÀßAiÀÄå ©£ï UÉÆÃ«AzÉÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 833421280171.. 142301011001117..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ ¸ÁzsÀÄ ©£ï PÁA¥ÀgÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.74 888 291894957333.. 09102200022634..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ PÉ gÁeÉÃ±ï ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.86 3381 612884394032.. 4102500100898601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï « ¨sÀgÀvïgÁdÄ ©£ï ªÀzsÀðªÀiÁ£ÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.07 1284 575191823233.. 520101054667301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ºÉZï « ©£ï ºÉZï «µÀÄÚ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.67 804 533447016776.. 3622500100686201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆÃ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 855 821269390840.. 1453101003513..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J¸ï ¸ÀÄgÉÃAzÀæ  ©£ï J¸ï ±ÁAvÀgÁdAiÀÄå CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.28 1536 762341161525.. 4102500110592101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «µÀÄÚªÀÄÆwð PÉ Dgï ©£ï PÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 734732965163.. 3622500100103501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉUÉØ ©£ï gÁªÀÄtÚ ºÉUÀØ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.41 492 411910241128.. 3622500100818601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ © ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃ UËqÀ zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.68 816 422481857669.. 3622500101192001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f Dgï ªÀgÀzÀgÁeï ©£ï f « gÀWÀÄ¥ÀwgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.57 3084 488822694425.. 3622500100627901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f « gÀWÀÄ¥Àw gÁªï ©£ï ªÉAPÀl £ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.19 2628 355011010324.. 3622500100198601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¦ À̧ÄAzÀgÉÃ±À ©£ï PÉ « ¥ÀÄlÖgÁAiÀÄ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 589945855451.. 3622500100981001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¯ï gÀAUÀ¥Àà UËqÀ ©£ï °AUÀ¥Àà UËqÀ zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.23 1300 992259889493.. 64179608543..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà UËqÀ J ¹ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.71 852 667687636795.. 3622500100449801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 872885423567.. 4102500100780301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ VÃvÁ PÉÆÃA © J¸ï ¥Àæ¢Ã¥ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 616969415900.. 37192944558..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ¦ ¥ÀæUÀvï © ¦ ©£ï © J¸ï  ¥Àæ¢Ã¥ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 427072956348.. 3622500101457601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï ¹AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1906 985686100435.. 3622500100757401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f J¸ï C£ÀAvÀgÁªï ©£ï f ¸ÀÄ§âgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.42 1411 245042987578.. 64130713529..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀä PÉÆÃA C£ÀAvÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 240 608369831926.. 64129425955..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f J ²æÃgÀAUÀ ©£ï f J¸ï C£ÀAvÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.48 480 54062157302 54062157302..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ ºÀµÀð f J ©£ï C£ÀAvÀ gÁªï f J¸ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.46 552 323052648641.. 3622500101241901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ PÉ ¹ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.56 1575 409006250658.. 09102200021179..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥À«vÀæ ºÉZï ¹ ©£ï r ®PÀëöät »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.46 552 481273182728.. 4802500100494501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 555128122908.. 3622500100989101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 360 600545567506.. 3622500101066701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï UËqÀ PÉ f ©£ï UÀAUÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.31 372 416985339456.. 0522500101261601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ L J¸ï ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï L PÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.54 648 985383095282.. 3622500100990101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¦ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.33 2796 214125294599.. 3622500100137301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 213928321355.. 13260000199..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï n gÀvÁßPÀgÀ ©£ï wªÀÄä¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 230212027156.. 13260000133..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 832 434498113892.. 13260018471..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 468 775930046510.. 54047793254..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ªÀÄÄgÀÄ½ÃzsÀgÀ ©£ï PÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 964961929105.. 3622500100699701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA f gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï JA UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 922873781839.. 362250010039201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f wªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£É ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï UÀAUÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.88 1052 628739866558.. 3622500100489001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï UÀuÉÃ±ï ¨sÀlÖ ©£ï ±ÉÃµÀ ¨sÀlÖ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.72 597 823044926961.. 3622500100670701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±Á°¤ ºÉZï ¦ PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1188 927414238125.. 37035874657..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ « ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.66 3600 947428160414.. 029200101000241..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄå zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 1320 483015381086.. 13260026899..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¦ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.28 1536 250545964819.. 3622500100048901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï C£ÀÄ À̧ÆAiÀÄ ©£ï gÁªÀÄ ZÀAzÀæ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.41 492 398995790394.. 3622500100048901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r ¦ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 475830526353.. 3622500100803701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r ¦ dUÀ¢Ã±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.31 1572 298575589796.. 13260006135..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.43 3268 580969298503.. 5362500100014701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÀÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.34 408 653795650933.. 4102500100566501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï J Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 786340955553.. 620100025676..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï ±ÉÃµÀtÚ UËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.88 1056 981087228953.. 4102500111349901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C©ǖ Áµï f ¦ ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ f r UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.00 2925 808020509245.. 4102500110866301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï © J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.48 1776 871511102228.. 120000954345..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï ©£ï PÉ « ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 686295967125.. 4102500100442601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J « ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.72 864 476151718704.. 4202500101118301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 360 446611609905.. 64067490911..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå J J£ï ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 474910021071.. 54018267170..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¦ gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ £ÁAiÀÄÌ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.84 1008 497144623051.. 0871933229..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f ©£ï UÀÄAqÀÄgÁªï PÉ n ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 496302571686.. 516152674

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA¥Àvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï JA Dgï Dgï CAiÀÄåAUÀgï CzÀÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.50 2962 817646844049.. 516152776..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ ºÉZï JA ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 946 28377345911.. 142301011000871..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁd JA ©£ï J¸ï PÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À s̈ÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 480200205249.. 4102500111072801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï PÉ ²ªÀ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï PÀ¼À̧ À ¨sÀmï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.11 1332 269477107750.. 4102500100853801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ¦ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 912 682375019872.. 4102500110855301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæªÀiË½ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÁªÀÄAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.18 1416 441648446265.. 4202500100021401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f J¸ï ¸ÀÄ¨ÁâgÁªï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 384 397795028237.. 516159873

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ¤Ã®PÀAoÀ gÁUÉÆÃqÀÄ ©£ï PÁªÀÄAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 1404 222508883221.. 4202500100018601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 588 306477770784.. 3622500100884801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 381 391514483775.. 1326002681-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÁ®¥Àà UËqÀ ©£ï ²AUÀ¥Àà UËqÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 204 832233743718.. 09102200001270..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï gÀWÀÄ¥Àw ºÉ¨Áâgï ©£ï © ²AUÀ¥Àà ºÉ¨Áâgï ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.13 730 973664304837.. 029200101001258..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.44 528 842985382676.. 13260007139..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA PÉ vÀªÀÄätÚ ºÉUÉØ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉUÉØ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.14 570 738654740408.. 3622500100131401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA f ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï gÁªï ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.28 1536 703774722876.. 3622500100367901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 468 541270751929.. 85014902604..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÀÈµÀÚ ©£ï PÁqÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 342 705148993486.. 13260027327..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f J¸ï GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 593826736681.. 3622500100983201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄAw JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ JA ¦ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.41 1575 420076242343.. 09102200045114..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃ £ÁAiÀÄÌ zÀÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.29 1548 268760793688.. 09102210011485..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ CAvÉÆÃtÂ ªÀÄ À̧ÌgÉÃ£Àí̧ ï ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ªÀÄ¸ÀÌgÉÃ£Àí̧ ï dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.78 597 280708893781.. 3622500100432901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ªÉAPÀl gÁªï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 353726061473.. 3622500100021001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄgÀÄgÁeï ©£ï ªÉAPÀl¥Àà UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.49 1788 918589772985.. 3622500100910301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀltÚ UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.43 1716 548815235666.. 09102200004130..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ d£ÁzsÀð£À ©£ï PÁ¼ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 292 574546677402.. 13260027383..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï J£ï ©£ï £ÀAeÉÃ UËqÀ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.07 1284 918401194159.. 64137043501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J£ï ±ÉÃµÀVjgÁªï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 373 207250880635.. 3622500100579301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄfvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.62 530 305493063520.. 13302002160..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï  gÀ«ÃAzÀæ ©£ï r gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.53 1836 782945601606.. 64111780953..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.31 1462 565388472488.. 4952500100663601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 1272 353603306395.. 4802500100579101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © JA ¸ÀÄzÉÃªï ©£ï © JA ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.00 3600 354675457426.. 64127564865..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J d£ÁzsÀð£ÀgÁªï ©£ï PÉ C£ÀAvÀgÁªï J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 507537500010.. 37673152568..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ AiÀiÁ£É ªÀÄtÂ ©£ï CtÄÚ ¥ÀÆeÁj CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 236880106003.. 09102200029729..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï ²æÃPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÉ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.73 1747 812177954739.. 3622500100360201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±Á°¤ JA J¯ï PÉÆÃA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 868176447212.. 3622500100618401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï PÀÈµÀÚ gÁªï ©£ï PÉ Dgï ¸ÀÄ§âgÁªï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.12 1344 697872244563.. 3622500100180401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 831307024722.. 3622500101467701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ ±À²zsÀgï ©£ï ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 362438897144.. 090102200032771..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ºÉZï zÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.23 2676 949485213367.. 120000403466..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄªÀÄvÁ PÉÆÃA UÀuÉÃ±ï £ÁAiÀÄÌ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.48 1776 454448090591.. 85040105572..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1560 825502610186.. 520101034761053..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï GzÀAiÀÄ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.67 804 773612136584.. 20151740067..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÁªÀÄgÁªï J¸ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.91 1092 556171764049.. 029200101000573..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt JA J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå JA Dgï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.61 283 212989231399.. 3622500100371201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ JA J¯ï ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt JA J£ï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.56 1175 807820874208.. 3622500100931601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À gÀAUÀ PÉ f ©£ï f Dgï UÀuÉÃ±ï gÁªï ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 518876063166.. 520101054660171..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå  ºÉZï Dgï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.57 1884 671930281329.. 3622500100121501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀªÀÄä PÉÆA © J ¥ÀzÀä£ÁAiÀÄÌgÀÄ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 541933812218.. 0522500101279201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ¦ £ÀgÉÃAzÀæ ©£ï © J ¥zÀä£ÁAiÀÄÌgÀÄ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.74 1175 979958449449.. 0522500100646701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃºÀ£ï gÁªï ºÉZï f ©£ï  UÀuÉÃ±ï gÁªï ºÉZï J¸ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1906 941722680161.. 0522500101396401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqsÀ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.98 1176 673451594824.. 3622500100879201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¢£ÉÃ±ï r J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.25 1500 777815897492.. 3622500101362501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ GªÉÄÃ±ï J¸ï J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 395559021447.. 4102500111170401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð eÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.64 768 699186149557.. 4102500111224501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.14 1200 850921669118.. 3357101000224..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉn J£ï ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀArvï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð ¥ÀArvï PÀÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 922366244736.. 4102500100414101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J£ï gÀªÉÄÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 666 57031540504.. 4102500100681901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.35 1500 435325024175.. 5362500100605101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J£ï ±ÀgÀ±ÀÑAzÀæ ©£ï © £ÀAdÄAqÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 432 835568390209.. 4102500110568501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï « ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï «±Àé£ÁxÀ s̈Àmï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.38 1656 829313174602.. 54047795092

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï «±Á¯ÁQë PÉÆÃA ºÉZï « ²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄÆwð ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 571987251536.. 64177369934..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï £ÁUÀgÁd ©£ï ºÉZï « ²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄÆwð ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.59 1900 614904981108.. 54047798413..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÁÕ£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï J¸ï PÉ À̧ÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.52 2840 805541574850.. 32368107290..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt J¸ï PÉ ©£ï J¸ï PÀÈµÀÚ s̈ÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.10 120 355306450733.. 54018267205..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ VÃvÁ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt J¸ï PÉ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.51 2775 612472179616.. 54018273172..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¤Ã¯ï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.00 1537 455964640267.. 4102500100826701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï ©£ï r ¸ÀÄ§âgÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.59 1908 586894231070.. 620100022358..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA PÉ J¸ï £ÁUÀgÁeï gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.94 1710 632415988134.. 142301011000105..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï PÉ J¸ï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 539062830676.. 620100005207..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«¥ÀæPÁ±ï PÉ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ ºÉZï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.64 768 430172543384.. 5362500100361901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ «eÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.66 792 226344721381.. 4102500111340001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ « PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï «±Àé£ÁxÀAiÀÄå vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.69 2990 970408501848.. 4102500100791101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.00 2550 277094599084.. 20151739710..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «£ÀÄvÀ PÉÆA ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.36 1632 346530361404.. 120000936416..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄ À̧ÄªÀÄ®vÁ PÉÆÃA JA f C£ÀAvï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 920525722894.. 1528101001765..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA f C£ÀAvÀ ©£ï UÀÄAqÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 882470139507.. 1528111000149..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J ¹ dAiÀiÁ PÉÆÃA ºÉZï JA UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.85 1020 893845029982.. 620100004203..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀlAiÀÄå PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 576 405105181277.. 5362500100025001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁdªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥Àà UËqÀ  JA ºÉZï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 890633310836.. 4102500111296401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f ZÀAzÁæªÀw PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.38 1713 998600160888.. 620100020236..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉJ Dgï CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ GqÀÄ¥À J J¸ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.41 1122 295389696354.. 09052200033259..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ £ÁUÀgÁd ©£ï © PÀÈµÀÚ gÁªï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.80 2998 660921371893.. 4102500100808801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 386322596604.. 54018287845..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¸À£Àß PÉ ¦ ©£ï f ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¨ÁAiÀÄgï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 711 746432103131… 4102500100544901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ J¯ï JªÀiï ©£ï J¯ï J£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.31 3600 903149495285.. 4102500100671301..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ © PÉ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 864096894543.. 976226031..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ¦ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.32 1312 828730008886.. 4102500100544001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï UÀeÁ£À£À ¨sÀmï PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.40 1680 208197444023.. 4102500100964101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 930157517351.. 620100057427..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 585806410476.. 5362500100614601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À PÉ J¸ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.56 672 992722868766.. 20193898900..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀéuÁðA¨sÀ PÉ Dgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.48 576 769202951685.. 620100003764..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÀAUÀ¥Àà UËqÀ  »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.34 1608 905932064299.. 620100018444..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï n PÉÆgÀUÀ¥Àà PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.18 2610 316135257782.. 4102500100107201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï f PÉ ©£ï PÁqÀ¥Àà f r UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.06 2436 985198288220.. 4102500111503101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ZÀAzÀæ © f ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå © « PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 570 928944759231.. 3222500100300301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © ºÉZï PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÀ s̈Àmï ©£ï © PÉ »jAiÀÄtÚ ¨sÀmï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.31 280 369153973553.. 3357101000462..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉÃªÀiiïì ªÀÄZÁzÉÆÃ ©£ï ¸À¨Á¹Ö£ï ªÀÄZÁzÉÆÃ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 780 998540817753.. 142301011003085..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉºÉZï Cgï £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ©£ï ºÉZï « gÁªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.66 792 358330796395.. 4102500100755001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆwð ©£ï J J¸ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.82 597 385512473000.. 64133224377

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥ÀÀà © ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 300 547101646419.. 4202500100145501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J£ï wªÀÄäAiÀÄå ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ºÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.50 3000 286791378231.. 3622500100020501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÉÃAzÀæ J¯ï n ©£ï zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.42 1700 254875935388.. 4102500101069701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï ©£ï PÉ UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 678071379898.. 64079639959

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 900 217401654670.. 13276012755..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆÃA ±ÁAvÀgÁªÀiï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 570 448739745243.. 4102500110335401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï dAiÀÄAvï ©£ï PÉ J¸ï ±ÁAvÀgÁªÀiï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.62 570 805021998540.. 620100000649..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 576 804094865611.. 64138573638..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ºÉZï J£ï ©£ï £ÁUÉÃ±ï gÁªï ºÉZï ¦ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 822882775828.. 4102500111159501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA © Dgï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.26 3600 368736051402.. 4102500110920201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA gÀvÀßPÀgÀ UËqÀÄæ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.53 1387 444273255199.. 142301011003610..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ²ªÀgÁA ºÉUÉØ ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ºÉUÉØ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.69 2028 572174987327.. 3622500100472501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 950464710934.. 4102500111452901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï n ªÉAPÀlgÁªÀÄ s̈ÀlÖ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.84 1008 374519180249.. 52010249898384..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï © f ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 624 803166186069.. 4102500110492201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ G¥ÉÃAzÀæ DZÁj ©£ï gÁªÀiÁZÁj ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 497793258276.. 516160298

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ªÀiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.87 480 842783791175..4102500110576401..                                     

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÄÆwð J¸ï Dgï ©£ï gÁÀªÀÄ eÉÆÃAiÀiïì ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.68 816 713898939957.. 54018266585..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï GªÉÄÃ±ï ©£ï ºÉZï gÁªÉÄÃ UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1920 858974616228.. 31946569663..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA PÉ À̧Ä§âtÚ ©£ï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.50 1496 792739027172.. 4102500100642101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¦ vÀAPÀªÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 857219487001.. 54018295459..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ gÁzsÀªÀÄä ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 2856 231030440484.. 09052200029238..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 918596203070.. 5362500100604001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © © ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 456 622761919188.. 315300160000062..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï PÀÈµÉÆÚÃfgÁªï PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 54018272941.. 54018272941..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ºÉZï ¹ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ ºÀÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 695965278804.. 4102500100829101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ azÀA§gÀ PÉ J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà PÉ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.48 576 425606572988.. 5362500100109201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï UÀuÉÃ±ï ªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 375825363291.. 5362500100668501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¦ ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï JA J¸ï ¥ÀÄmÉÖÃ £ÁAiÀÄÌ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 912 629726042065.. 142301011000112..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï J£ï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ J£ï « ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 780 901897979439.. 4102500100923901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ JA PÀÈµÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ PÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.34 408 752137921290.. 4102500100595101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄ À̧ÄªÀÄiÁªÀw PÉÆÃA PÉ PÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 314663736315.. 4102500100472601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ ªÀÄiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.28 1536 985681449029.. 13260000053..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀtÚ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.89 1068 637612909860.. 620010050831..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ©£ï J£ï « ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.89 1068 540587111386.. 410250010024891..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉ « CgÀÄuÁZÀ® ¨sÀmï ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 336 475247769586.. 0842500100251201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ¸Àävï dºÁ£ï PÉÆÃA PÁzÀgï ¨ÁµÀ ¸ÁºÉÃ¨ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.91 1512 386189269496.. 620100069465..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 620 407435571913.. 5362500100365301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ ªÁ¸À¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 1272 221219338254.. 4102500100916601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃºÀ£ï ¯Á¯ï  PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.48 1800 606170777938.. 41025001108081901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¢üÃgï J£ï ©£ï £ÁUÀgÁeï gÀªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 488541630128.. 620100022018..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁeï ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÉZï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.57 1884 247110119549.. 54047793639..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ¹ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 739 618251356344.. 4102500100909801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EA¢gÁ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉÆÃA J J ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.96 648 903641584610.. 142301011002461..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÉZï J¸ï ²æÃ¥ÁzÀ ªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀiï ¨sÀlÄæ PÀUÀÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 760810928446.. 54009651781..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®QëöäÃ±ï © J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï © J¸ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 397361403251.. 62100060789..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¹ © ©£ï §rAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.91 1092 337081229146.. 4102500111472701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¹ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï ZÀAzÀÄ ±ÉnÖUÁgÀ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 630 204911199699.. 3222500100369001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÀiÁ£ÁxÀ s̈ÀlÖ f J¸ï ©£ï £ÁUÀ s̈ÀÆµÀt ¨sÀmï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 464304875994.. 09052200001016..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¹ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ©£ï ZÀÆqÀAiÀÄå UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 464801664638.. 4032500100489901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f ªÁªÀÄzÉÃªÀ gÁªï ©£ï ºÉZï UÀuÉÃ±ï gÁªï ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 958929895232.. 0866101003234..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J£ï £ÁUÉÃ±ï gÁªï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt gÁªï PÉ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.63 756 955125036586.. 4032500100354201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀZï « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀArvï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 730080480640.. 09052200002799..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ªÀ À̧AvÀgÁªï ©£ï ¸À«vÁ¨Á¬Ä ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 715600919581.. 3222500100284101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÊ J¯ï  zsÀªÀÄðAiÀÄå  ©£ï °AUÀ £ÁAiÀÄÌ AiÀÄqÀÁÛ¼ï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.89 1068 672432251438.. 620030021657..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï n ¸ÀwÃ±ï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 962369650869.. 3222500100342801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ºÉZï zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÀÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 493148053563.. 32038428425..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¦ £ÁUÀgÁeï ©£ï JA ¹ ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.66 792 978820338860.. 85014420767..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉJ¸ï JA gÁeÉÃ±ï, ±ÁgÀzÀªÀÄä , gÀd¤ dAn ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.07 1284 644754786001.. 85014583653..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ  ©£ï ZÀAzÉÃ £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÀÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.42 1704 294599127969.. 3222500100462401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ºÀÆªÀtÚ ©£ï ²ªÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 991484939172.. 4032500100867001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¥ÀArvï ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀArvï ºÉZï « ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 928956130516.. 09052200007952..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ © ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¨Á®¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.16 607 876582296991.. 09052200010373..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï « ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØÀ ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 896226902739.. 4032500100756101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « J¯ï ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA J£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 922968021367.. 54009655628..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.52 1824 363378627769.. 3222500100118901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ̄ ÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1467 887732640598.. 3222500100222401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï J¸ï ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï J£ï « ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 429059971797.. 32486936425..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¢Ã¥ï ºÉUÉØ ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 443947399855.. 4032500100768301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¢°Ã¥ï ºÉUÉØ ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 468 994078343087.. 32764094801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ºÉZï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.40 1680 995725146094.. 4032500100925501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EA¢gÀªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå UËqÀÄæ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 510 839493045231.. 85029610751..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ CZÀÆÑgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 984146068008.. 3222500100174701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁA AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.72 864 778948662748.. 3222500100542801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 708492194187.. 3222500100260001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀiï ºÀAzÉ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 894365826156.. 09052200003825..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉ n £ÁUÀgÁdÄ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt G¥ÁzÀå ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.94 2328 864567302329.. 3222500100132801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ ºÉZï ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.45 540 327271039672.. 09052200018214..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ zÁ¸À¥Àà UËqÀ PÉ ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 1044 273839458823.. 4032500100358101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉ r GªÉÄÃ±ï ©£ï zÉÃªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1122 364907058097.. 64161416124..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï r ¥Àæ À̧£Àß ©£ï J£ï J¸ï zsÀªÀÄðAiÀÄå UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.97 1164 463513792218.. 3222500100254901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÀæPÁ±ï PÉ ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.14 1368 829661187105.. 32383576412..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¹ ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ©£ï ZÀÆqÀAiÀÄå UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 996 279970098526.. 5571101000170..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © Dgï ²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï gÁWÀªÉÃAzÀæ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 916761074087.. 322500100391701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ F © zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï ¨É¼ÀîtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.63 756 386033092532.. 85033659804..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¹ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.97 1164 715037285199.. 5571108000223..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ f ¸À«vÁ PÉÆÃA JA ¹ £ÁUÉÃ±ï ºÉÆ£ÀUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 517779792630.. 4032500100855601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA f ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 1044 449714331135.. 4032500101137401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n J¸ï ¥sÉÊgÉÆÃeï ¥Á±À ©£ï n J¸ï ¸À¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.77 924 813924533889.. 09052200008038..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï © £ÁUÉÃ±ï UËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå UËqÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.51 612 278391716890.. 620030024692..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¹ gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¹ gÁWÀªÉÃAzÀæ s̈ÀlÖ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 624563024052.. 4102500100403001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀÁd±ÉÃRgï ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀiÁ £ÁAiÀiïÌ ºÉZï « ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 263517869088.. 85014715277..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼ÀîgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 667276175276.. 620030032013..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ © ²æÃªÀÄw PÉÆÃA ªÀÄÆwð n Dgï ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 456 932499578550.. 64158304559..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UËqÀ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.90 1080 774584633559.. 13276004845..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f ¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå ©®UÀzÀÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 455690975232.. 3222500100343201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï UÉÆÃ¥Á¯ï gÁªï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.01 1212 850727683801.. 4032500100460901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 323659906557.. 09052210009069..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«±ÀAPÀgï J£ï ¹ ©£ï a£Àß¥Àà  UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Àî ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.63 756 642395797400.. 09052200007151..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÉZï F±ÀégÀ UËqÀ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.78 936 364943629270.. 4032500100334801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ ªÀiÁ£À̧ À PÉÆÃA »jAiÀÄtÚ UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 1404 680811933332.. 4032500100925801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä PÉÆÃA gÁªÉÄÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 540335718160.. 09052200050100..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉºÀ£ÉZï ºÉZï ²æÃ¥Àw eÉÆÃAiÀiïì ©£ï ºÉZï « ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt eÉÆÃAiÀiïìºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 276 691924840434.. 13259002688..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÉÃtÄPÀ ºÉZï J¸ï PÉÆA GzÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï PÉ © ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 385376443714.. 620030026666..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉºÉZï PÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ / ®°vÀªÀÄä ©£ï ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.99 2388 263675920207.. 4032500101301301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.32 1584 326300967066.. 620030040625..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï ºÀÁ®ÄävÀÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 792373454768.. 13259017800..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï CZÀÄÑvÀÛAiÀÄå ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.64 630 967582943409.. 3222500100443601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ºÉZï « gÁªÉÄÃ £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 986493821287.. 20040890176..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA ¹ ªÀÉAPÀAiÀÄå UËqÀ ©£ï ZÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 670485326877.. 4032500100668801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁªï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.97 492 343653121827.. 3222500100188301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.34 408 207898169561.. 09052200029686..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÆuÁðA¨sÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï ºÉZï PÉ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 588 884246506434.. 3222500100170401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃzsÀgïªÀÄÆwð ºÉZï J¸ï ©£ï ºÉZï « ¸ÀÄ§âtÚ £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.19 1428 305366084980.. 54018265809..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J¸ï PÀ«gÁeï ©£ï JA J¸ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ ºÉÆ£ÀUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 516 239098801538.. 4032500100716001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ £ÁUÀ s̈ÀÆµÀt gÁªï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà £ÀªÀgï ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 857270514991.. 4032500100410301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 252694922374.. 3222500100092301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.04 1248 893740561450.. 3222500100364401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀÆqÀtÚ UËqÀ ©£ï ¨É¼ÀîtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.25 1500 775418316442.. 85014838944..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 456 831518845827.. 09052210012725..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï f ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 348973675883.. 3222500100500501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ CtÚAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.11 1020 261115439496.. 3222500100343801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ºÉZï ªÀÄÄgÀÄ½ ©£ï PÉ »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 897901452479.. 4102500111111801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï PÉ ªÉAPÀmÁZÀ® ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ²gÀPÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.97 1164 626295992212.. 4032500100348001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ J¸ï gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉÆÃqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.92 1104 226869680202.. 4032500100947001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄvÀÛ° ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀ¥Àà ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1920 990085407016.. 4102500100518401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r E C§ÄÝ¯ï ºÀPï ©£ï EªÀiÁA ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 504 594105365709.. 09052210005935..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J © ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.31 1572 285888704085.. 09052200000719..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ G¯ï ºÀPï ©£ï C§ÄÝ¯ï CfÃeï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.71 2052 994925738055.. 09052200032580..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃPÀAoÀ JA © ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.77 924 791986746219.. 120001651873..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ¥ÀÀæPÁ±ï ©£ï PÉ J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.45 540 543790238093.. 09052200017530..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ¹ dAiÀÄAvï ©£ï a£Àß¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÀÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 900 256060192365.. 3222500100247101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï eÉ C¦ðvÀ PÉÆÃA ¨sÀgÀvÀ s̈ÀÆµÀt ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.47 1764 493565037397.. 3222500100406601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ºÉZï J£ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ s̈Àmï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 912679175260.. 3222500100459301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉr J C§ÄÝ¯ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.41 2892 6175680720634.. 3222500100451501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ À̧ÄªÀÄ PÉÆÃA ¢Ã¥À gÁdÄ ºÉZï JA ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 706805613208.. 09052250003841..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J¸ï UÀuÉÃ±ï ªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁA ¸ÀwÃ±ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 320079578961.. 09052200019331..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ n gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©£ï wªÀÄätÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.34 1608 533455110286.. 3222500100408701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ «eÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 1272 504712496887.. 3222500100307401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï JA PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËæqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.69 864 623301016644.. 3222500100345301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ »jAiÀÄtÚ UËqÀ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.51 534 531184979190.. 8502942191-3

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ PÁ² ¨sÀmïÖ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨sÀlÖ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 504 703439977637.. 4032500100310001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r JA C£Àégï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¨Áæ»A AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.10 120 809089005803.. 3222500100544901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï CfÃeï  ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 561 225507367890.. 3222500100284801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÉ zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.19 1428 948547771763.. 620030026054..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÀuÉÃ±ï gÁªï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.79 1891 923454930816.. 09052200001020..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï PÉ gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ²gÀPÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 504 684365726432.. 5571108000912..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n PÉ AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï n ¹ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.02 1224 542696994457.. 09052200014998..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï zÀÄæªÀ ©£ï ºÉZï Dgï ¹Ã£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.16 1392 297189356556.. 3222500100290301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï JA ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.38 1656 439049977858.. 620030000591..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï PÉ Dgï ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.12 1344 947350758551.. 4032500100308601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ wªÀÄä¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 444 889837191977.. 4032500100403701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ « ²æÃPÁAvï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.75 2100 222067072045.. 600912674..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå ©£ï ©µÀÖ¥ÀàAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.86 2232 851020976322.. 09052030000094..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r E ªÉÄÊ¢£ï ¸Á¨ï ©£ï EªÀiÁA ¸Á¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 912 646347100286.. 3222500100272401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ JA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.15 1380 543331039416.. 4032500100581701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f F±ÀégÀ UËqÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.13 1356 664878966208.. 3222500100347201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ © C±ÉÆÃPï ©£ï §¸À¥Àà UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.84 1008 286123223369.. 85014916174..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ « ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï ©£ï ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.42 504 693448348159.. 3222500100002501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï C§ÄÝ¯ï ¤¸Ágï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃªÀiï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.24 288 652964785608` 620030000137..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉUÉØ PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.00 3600 793069250269.. 36880298416..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï C£ÀÄ À̧ÆAiÀÄ ©£ï J¸ï J¸ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 988471774064.. 64033195799..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « ¦ zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.40 1680 263565674873.. 620030019795..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.75 3150 676510481605.. 4102500100781101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J£ï ¸Àétð®vÀ PÉÆÃA PÉ ¹ £ÁUÀ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 244640104339.. 3222500100360001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï ZÀAzÀæPÁAvï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 451357450465.. 620030034054..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ J¸ï ²ªÀ¥Àà ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.36 2832 375401572034.. 4032500100312401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ© E ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¨Áæ»A ¸ÁºÉÃ¨ï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 461625174197.. 54018281128…

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÊ¬ÄzÁ C¤Ã¸Á ©£ï r J C£Àégï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 664856075261.. 3222500100402101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ © gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ©£ï PÉ ¹ ¨É¼Àî¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.00 3600 653030744554.. 3222500100456901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï «dAiÀÄzÉÃªÀ ©£ï J f ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.16 1392 518484061840.. 3222500100013001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà ©£ï wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.09 108 421861763943.. 4032500101048401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ SÉÊgÀÄ¤ß¸À ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀeÁPï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1387 735708665442.. 3222500100409701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r E C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï ©£ï r J EªÀiÁA¸Á¨ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 630453685395.. 3222500100193501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EªÀiÁA¸Á¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 416873546100.. 3222500100194001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÄÖ £ÁAiÀÄPï ©£ï PÉÆgÀUÀ £ÁAiÀÄPï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.27 1524 31562845154.. 09052200033190..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA PÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.54 648 895776755736.. 13276008953..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃPÀÁAvï JA © ©£ï ¨É¼ÉîÃ £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 651363645112.. 64147938704..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ À̧ÄªÀÄ JA JA PÉÆA ²æÃPÁAvÀ JA © ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 249889092904.. 64154885796..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © f AiÀiÁzÀªÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.57 3084 571530577675.. 3222500100019401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä  PÉÆÃA J ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 963976630630.. 09092200012731..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J © ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 779322261639.. 09092210009664..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀeÁPï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.39 1668 867566186392.. 3222500100299101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï D¢¯ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.62 744 295864786854.. 3222500100329901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Áåjd£ï PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 276 987402355844.. 3222500100633701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï « ¸ÀA¥Àvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ PÀÄtÂªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.58 1620 715155499969.. 120000296215..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ²æÃ¥Àw gÁªï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁªï ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 928791314183.. 3222500100069801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï ¹ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï a£Àß¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.90 1080 375707054986.. 620030017459..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉ ¹ PÉÆÃA  ¸ÀÄgÉÃ±ï JA © ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.77 924 502333928257.. 64155958801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï JA gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 203068515930.. 13276000056..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 213614160885.. 620030028096..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉÊPÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.68 2016 312169405341.. 620030000013..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉ « ¥sÀtÂgÁd s̈ÀlÖ ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð s̈ÀlÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 235467905565.. 3222500100141601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï PÉ À̧ÄgÉÃAzÀæ ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 900 751422810878.. 3222500100283301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÉZï J¸ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.64 768 96203172810.. 4032500100926601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁ¸ÀÌgï ºÉZï ¹ ©£ï a£ÀßAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.24 1164 714610918441.. 4032500100921801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J£ï ©µÉÃd ©£ï E ºÉZï £ÁUÀgÁd ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.46 552 905510923445.. 09052200024089..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉ « PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 468 216162466747.. 0842500100128301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r J ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀAiÀiÁzï ©£ï r Dgï EªÀiÁA ¸Á¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 360 913266521384.. 3222500100402701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï eÉÆÃAiÀiïì C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.58 560 310226953259.. 3222500100076401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.92 1104 402971547431.. 13259005769..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ¦ «dAiÀÄ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ PÀÄtÂªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 851159066258.. 3222500100513101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J Dgï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï J ¦ gÁªÀÄtÚ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.66 3600 886879291075.. 620030001119..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀÄæ ©£ï PÀÈµÀãAiÀÄå UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.80 2160 212571087195.. 4032500100337901..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 643845717816.. 4032500100925401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆÃA PÉÆ®è¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 1920 741325955038.. 4032500100925701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀÁzsÁPÀÈµÀÚ © J ©£ï CuÉÚÃ UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.44 3600 405130008201.. 3222500100337501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © f £ÁUÀ¥Àà ©£ï UÀÄAqÀtÚ UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.87 2244 210191111121.. 3222500100066501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ºÉZï JA ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.66 792 478809812467.. 4032500101324601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ QÃvÀð£À ©£ï ¸ÀwÃ±ï J£ï PÉ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 355026099044.. 54059458360..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï J£ï PÉ ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.50 2445 883984856508.. 4102500110512401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÊ JA ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå ©£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå PÀÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.77 924 267354717787.. 0722500100105901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï f ²æÃ gÀªÀÄt gÁªï ©£ï UÀuÉÃ±ï gÁªï ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 995586722504.. 3222500100099801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ¸Àdð¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.15 1896 825086493485.. 3222500100802901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÀ¸Àéw J¸ï ªÉÊ ©£ï ±À²zsÀgÀ © J¸ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 204 732059312739.. 3222500100116201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA PÉ PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.13 1356 751114203090.. 09052200010243..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA PÉ ªÀÄºÁ¨sÀ̄ ÉÃ±ï ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.36 1632 808949129492.. 64151144397..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï r « zÀÄUÀÎ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.44 528 09052200054965..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.16 2592 4032500100551101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ f ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.90 1080 09052200067308..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï © JA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 135.00 1140 3222500100010201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï J¸ï « PÀÈµÀÚgÁªï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.51 612 3222500100450301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï n ²ªÀgÁªÀiï ©£ï ºÉZï Dgï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.80 2160 64165226004..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.53 636 3222500100795501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA r ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.91 1092 4032500100476601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï gÀªÉÄÃ±ï PÁªÀÄvï ©£ï PÉ JA ²æÃ¤ªÁ¸À PÁªÀÄvï £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.62 744 951109905753.. 09022200016721..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï J¯ï £ÁUÀ s̈ÀÆµÀuï ©£ï © ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.56 1635 394286109395.. 3622500100367701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ±ÀªÀAvï gÁªï JA f ©£ï JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.00 2800 232786641234.. 620150028907..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ±ÁåªÀÄgÁªï J¸ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.66 792 793681933970.. 0292/J¸ï ©/01/004884

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¸ÀÄ§â UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆÃ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 588222784301.. 120001118731..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉÃªÀiïì ©£ï C É̄PÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÀiÁ©£ï £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.57 1884 598976765128.. 54018275363..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 285 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ D°é£ï ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄµÀàgÁeï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.27 324 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ wªÉÄäÃ UËqÀ ©£ï dªÀgÉÃ UËqÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 245042987578.. 3622500100105401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï ¦ ²æÃ¥Á®AiÀÄå ©£ï ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 648 898521130551.. 0292/J¸ï©/01/000147

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA¸ÀA¢üvÀ © ¦ ©£ï © J¸ï ¥ÀæPÁ±ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 339 785662065663.. 37540665615..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 654851149645.. 3622500100863101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï JA ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ JA ºÉZï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.13 1356 790603833371.. 142301011001809..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © © QÃwÃð PÉÆÃA © J¸ï ¥ÀæPÁ±ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 643 755118783985.. 4802500100580701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAd¥Àà ºÉUÉØ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ºÉUÉØ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 600 805995610174.. 09052200031983..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥ÀÆeÁj ©£ï PÉÆgÀUÀ ¥ÀÆeÁj »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 323217301920.. 13291023202..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.31 1572 6115044865

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ ±ÉnÖ ©£ï gÁªÀÄtÚ ±ÉnÖ PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 672472047441.. 09022200014525..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 798805383618.. 09022200014954..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀiïÌ vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 923935510621.. 09022200078138..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆÃA JA gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 363828127919.. 09022200060241..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ ©£ï ¸ÀAfÃªÀ ±ÉnÖ PÀUÀÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 793804695323.. 09022200035932..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © AiÀÄÄ GªÉÄÃ±ï ©£ï © © G¥ÉÃAzÀæ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.49 2988 462346147834.. 09022200044017..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀgÁªÀiï ºÀrðPÀgï ©£ï »jAiÀÄtÚ ¨sÀlÖ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 319187215387.. 09022200030239..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï ±ÉnÖ ©£ï gÁªÀÄtÚ ±ÉnÖ ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 825 815268419513.. 09022200100157..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PË±À®å PÉÆÃA J « gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 1320 410371542085.. 09022200029550..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï J « gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ PÉ¼À§rUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.64 768 389097194243.. 09022200029343..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï ¸É¯ÁézÀgï rPÉÆÃ¸ïÖ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 765562039701.. 09022200026517..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C É̄£ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.98 2376 474485145619.. 09022200021951..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¥sï ¸ÉÆÃ£ïì ©£ï eÁ£ï ¸ÉÆÃ£ïì ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.71 630 865709029174.. 09022200000172..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © JA ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä UËqÀ ©£ï ®APÉÃ UËqÀ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.30 1560 662695113100.. 09022200032715..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ËªÀÄå PÉÆÃA ±ÉÊ É̄Ã±ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 482143738823.. 09022200105899..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀ¼À̧ À¥Àà UËqÀ ºÉZï « ªÉAPÀlgÀªÀÄt UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.25 1462 974448137694.. 09022200078441..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ J¸ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 1404 308460170847.. 09022200035947..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1200 797318650740.. 09022200080063..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ VjdªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.01 1212 283025386570.. 09022200078422..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ VjÃ±ï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 593155972889.. 09022200094396..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï Dgï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï J¸ï gÁªÀÄ s̈ÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.85 1020 537952836803.. 09022200061060..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï e ¥ÁªÀðw PÉÆÃA J¸ï Dgï gÀ«ÃAzÀæ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 267010862258.. 09022200078494..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï J¯ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï °AUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.85 3420 228379951163.. 09022200027190..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï PÉ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï J¸ï « PÀÈµÀÚgÁªï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.46 552 487693042184.. 09022200047586..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï J¸ï Dgï ©£ï gÁªÀÄ s̈ÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 396 288973333097.. 09022200063565..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r « PÀÈµÀÚ¥Àà UËqsÀ ©£ï ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 656010709870.. 09022200065516..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 276 383869959417.. 09022200029290..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.12 1344 268953288091.. 09022200022949..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï zÉÃªÉÃAzÀæ UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.34 2808 709354160878.. 09022200040173..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ¦ ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.44 528 970249256033.. 09022200081441..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî ©£ï « J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.82 2184 550008606905.. 09022200001807..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï ¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 432 5670053411248.. 09021400002041..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ vÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 798831040929.. 120000020370..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï «dAiÀÄ ©£ï ºÉZï n gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 336 791833272726.. 13291000829..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï Dgï «eÉÃAzÀæªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.74 888 479707028995.. 09022200011500..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n PÉ «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï n PÀÈµÀÚAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.97 1683 455787361189.. 3622500100485101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 703974731619.. 64026871778..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄ®è¥Àà UËqÀ ©£ï ªÀiÁzÀ¥Àà UËqÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 944977448735.. 3622500101515901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃªÀÄw ¸ÀvÀåªÀw  © n PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.54 648 638149666940.. 620030007632..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J ªÀÄÆwð ©£ï CtÚAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.58 1387 432650591241.. 09052210007418..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 228120932711.. 4102500100148801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÉZï ºÉZï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ºÉZï PÉ ºÁ®¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.62 1944 448205185756.. 322500100219301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉA¥ÉÃ UËqÀ ©£ï C¥ÀÄà UËqÀ ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 371088500012.. 13260010200..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀÉÃRgÀ¥ÀÆeÁj ©£ï §ZÀÑ ¥ÀÆeÁj UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1200 615718220316.. 4102500100787701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï ºÉZï «eÉÃAzÀæ ©£ï ºÀÆªÀtÚ UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.57 593 532829077558.. 3222500100543301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀ¼À̧ À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.95 2340 212524979727.. 13276020095..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J ªÀVÃð¸ï ©£ï JA N DUÀ¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 398321405135.. 09022250005651..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀÝtÚ UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.67 804 519774535176.. 4032500100348401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï ¹ gÁªÀÄtÚ ©£ï a£ÀßAiÀÄå UËqÀ PÉÆÃqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.59 708 368412617283.. 09052200013625..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA Dgï ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1387 320518598332.. 09052200007450..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÀÚ̧ Áé«Ä ºÉZï f ©£ï ºÉZï J¸ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.93 1116 998716688853.. 13259004641..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 887729012817.. 3622500100111800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ « UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.27 324 523767361713.. 3222500100539501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.85 1020 788752964799.. 520291022273799

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ¥ÀÄlÖtÚ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 40.00 480 580792291724.. 13260021926..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀgÁªÀiï PÉ J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 1400 805021998540.. 13291000193..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r « ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄÌ ©£ï r n ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.50 3000 601491493667.. 3222500100050401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀÆUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.24 288 693141487016..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 316 659764934784.. 120000937192..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉ ¸ï PÉÆÃA ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.50 593 832902081669.. 120000212235..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 1575 422414057637.. 64009350358..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f n gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃ UËqÀ  PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 715777665924.. 029200101004053..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J¯ï UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 588 553635026297.. 13276020051..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA ¸ÀzÁ²ªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 620171152275.. 3622500101351701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï PÁ¼ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 700 837813214448.. 64143882551..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ¢Ã±ï © Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.70 840 377039588572.. 32509124863..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ vÀªÉÄäÃ UËqÀ ©£ï ¨É¼ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 770419927023.. 64041807872..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 975571313794.. 142301011002518..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1440 206691034800.. 315300101003200..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï ¹AUÉÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 959 355821286491.. 13260025091..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀiïÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.60 765 949517547587.. 09052200021267..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 257524673025.. 09022250012847..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 596174838457.. 09052200004585..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÉÆ£Àß ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 444 340581388588.. 4102500110435401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÀÉÆÃ¥Á® ©£ï fUÉÎÃ UËqÀÄæ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 210 530993259169.. 13260000858..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï PÉ gÁªÉÄÃ UËqÀ ©£ï PÁ¼É UËqÀ ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 1134 974377823635.. 13260005427..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 689776166639.. 029200101001584..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥sÀQÃgÀ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 867864749374.. 620030015190..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸À«vÀ PÉ J£ï ©£ï dUÀ¢Ã±ï ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 1425 548334231466.. 85048322409..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï C±ÉÆÃPï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà UËqÀ zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 327342164969.. 09102200046361..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ©£ï zÀÄUÉÎÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 530993259169.. 13260000858..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉA¥ÉÃ UËqÀ ©£ï ªÉAPÉÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 773484892479.. 3622500101301301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀÄè ©£ï PÁ¼À¥Àà UËqÀÄè zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 729189924736.. 09102200004670..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 389796067708.. 620030015112..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀȨ́ ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 231683664270.. 09022200087679..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉÃzÁQë PÉÆÃA ºÉZï « C¥ÀàtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 996 991175871197.. 120000063766..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ §rAiÀÄtÚ ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.84 2208 951275018086.. 4102500111062101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «dAiÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 394812666800.. 120000759413..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï £ÁUÀAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 484765147175.. 3222500100228101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 563393900472.. 4102500111353601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ¯ÁPÀë PÉ ©£ï PÉA¥ÀtÚ PÉ n PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 720 927060900347.. 3222500100657101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ Dgï gÀWÀÄ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ PÉÆÃqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.73 3276 850929234235.. 10193851592..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 900 896618637534.. 3622500100728001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 322 532541809532.. 09022200007919..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï © ¹Ã£À ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 254 475389808848.. 3622500101293201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 981226170158.. 4102500111316901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÁ¨sÀ® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 300 561528236577.. 6011964562..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöät ºÉZï ©£ï ªÉAPÀl ¸Áé«Ä ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 480 362117160194.. 09052200036066..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ.J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©ü£ï ®PÀëöäAiÀÄå ¨sÀArüUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 240 725581998587.. 3222500100491601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 960 886760255889.. 3357101001662..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄµÀÖ¥Àà ©£ï eÉÆÃV ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 456 667407475578.. 01092020005338..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 360 307837379602.. 1528101004022..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¹Ã£À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.58 696 980866439333.. 142301011000329..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 643845717816.. 4032500100925401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆÃA PÉÆ®è¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.6 1920 741325955038.. 4032500100925701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ QÃvÀð£À ©£ï ¸ÀwÃ±ï J£ï PÉ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 355026099044.. 54059458360..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ¸Àdð¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.15 1896 825086493485.. 3222500100802901..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÀ¸Àéw J¸ï ªÉÊ ©£ï ±À²zsÀgÀ © J¸ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 204 732059312739.. 3222500100116201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆÃ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 855 821269390840.. 1453101003513..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¹ VÃvÁ PÉÆÃA © J¸ï ¥Àæ¢Ã¥ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 360 616969415900.. 37192944558..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀä PÉÆÃA C£ÀAvÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 240 608369831926.. 64129425955..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥À«vÀæ ºÉZï ¹ ©£ï r ®PÀëöät »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.46 552 481273182728.. 4802500100494501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 555128122908.. 3622500100989101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±Á°¤ ºÉZï ¦ PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.3 1188 927414238125.. 37035874657..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ Dgï C£ÀÄ À̧ÆAiÀÄ ©£ï gÁªÀÄ ZÀAzÀæ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.41 492 398995790394.. 3622500100048901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄQätÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 468 541270751929.. 85014902604..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄAw JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ JA ¦ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.41 1575 420076242343.. 09102200045114..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±Á°¤ JA J¯ï PÉÆÃA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 868176447212.. 3622500100618401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ºÉZï zÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.23 2676 949485213367.. 120000403466..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄªÀÄvÁ PÉÆÃA UÀuÉÃ±ï £ÁAiÀÄÌ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.48 1776 454448090591.. 85040105572..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀªÀÄä PÉÆA © J ¥ÀzÀä£ÁAiÀÄÌgÀÄ »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 541933812218.. 0522500101279201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï ªÀ À̧AvÀgÁªï ©£ï ¸À«vÁ¨Á¬Ä ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 715600919581.. 3222500100284101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ « J¯ï ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA J£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 922968021367.. 54009655628..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EA¢gÀªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå UËqÀÄæ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 510 839493045231.. 85029610751..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ f ¸À«vÁ PÉÆÃA JA ¹ £ÁUÉÃ±ï ºÉÆ£ÀUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 517779792630.. 4032500100855601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼ÀîgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 516 667276175276.. 620030032013..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 323659906557.. 09052210009069..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ ªÀiÁ£À̧ À PÉÆÃA »jAiÀÄtÚ UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 1404 680811933332.. 4032500100925801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä PÉÆÃA gÁªÉÄÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.7 840 540335718160.. 09052200050100..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÉÃtÄPÀ ºÉZï J¸ï PÉÆA GzÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï PÉ © ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.5 600 385376443714.. 620030026666..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.32 1584 326300967066.. 620030040625..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÆuÁðA¨sÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï ºÉZï PÉ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 588 884246506434.. 3222500100170401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄvÀÛ° ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀ¥Àà ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.6 1920 990085407016.. 4102500100518401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï eÉ C¦ðvÀ PÉÆÃA ¨sÀgÀvÀ s̈ÀÆµÀt ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.47 1764 493565037397.. 3222500100406601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ À̧ÄªÀÄ PÉÆÃA ¢Ã¥À gÁdÄ ºÉZï JA ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 706805613208.. 09052250003841..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÉ zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.19 1428 948547771763.. 620030026054..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï PÉ Dgï ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.12 1344 947350758551.. 4032500100308601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¸ï C£ÀÄ À̧ÆAiÀÄ ©£ï J¸ï J¸ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 988471774064.. 64033195799..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J£ï ¸Àétð®vÀ PÉÆÃA PÉ ¹ £ÁUÀ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 244640104339.. 3222500100360001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ À̧ÄªÀÄ JA JA PÉÆA ²æÃPÁAvÀ JA © ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 249889092904.. 64154885796..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © f AiÀiÁzÀªÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.57 3084 571530577675.. 3222500100019401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉ ¹ PÉÆÃA  ¸ÀÄgÉÃ±ï JA © ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.77 924 502333928257.. 64155958801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉÊPÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.68 2016 312169405341.. 620030000013..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ f ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.9 1080 09052200067308..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀA¸ÀA¢üvÀ © ¦ ©£ï © J¸ï ¥ÀæPÁ±ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 339 785662065663.. 37540665615..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 654851149645.. 3622500100863101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © © QÃwÃð PÉÆÃA © J¸ï ¥ÀæPÁ±ï »gÉÃUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.87 643 755118783985.. 4802500100580701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ vÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 798831040929.. 120000020370..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃªÀÄw ¸ÀvÀåªÀw  © n PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.54 648 638149666940.. 620030007632..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ¥ÀÄlÖtÚ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 40 480 580792291724.. 13260021926..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 316 659764934784.. 120000937192..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J JA ±ÉÃµÁ¢æ ©£ï ªÀiÁPÁðAqÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.3 1560 282429453053.. 20124937646..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.75 900 776525493453.. 142301011001119..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÉZï PÉ UÉÆÃ¥Á® PÀÈµÀÚ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.55 1860 930536735967.. 4102500100544501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ ºÉZï JA ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 946 28377345911.. 142301011000871..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï J¸ï «±Á¯ÁQë PÉÆÃA ºÉZï « ²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄÆwð ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 571987251536.. 64177369934..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ VÃvÁ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt J¸ï PÉ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.51 2775 612472179616.. 54018273172..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «£ÀÄvÀ PÉÆA ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.36 1632 346530361404.. 120000936416..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄ À̧ÄªÀÄ®vÁ PÉÆÃA JA f C£ÀAvï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 920525722894.. 1528101001765..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁdªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥Àà UËqÀ  JA ºÉZï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 890633310836.. 4102500111296401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ f ZÀAzÁæªÀw PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.38 1713 998600160888.. 620100020236..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ © PÉ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 864096894543.. 976226031..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï UÀeÁ£À£À ¨sÀmï PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.4 1680 208197444023.. 4102500100964101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀéuÁðA¨sÀ PÉ Dgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.48 576 769202951685.. 620100003764..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄ À̧ÄªÀÄiÁªÀw PÉÆÃA PÉ PÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.94 1128 314663736315.. 4102500100472601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆÃA JA gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 363828127919.. 09022200060241..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PË±À®å PÉÆÃA J « gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.1 1320 410371542085.. 09022200029550..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ËªÀÄå PÉÆÃA ±ÉÊ É̄Ã±ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 482143738823.. 09022200105899..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1200 797318650740.. 09022200080063..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ VjdªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.01 1212 283025386570.. 09022200078422..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï e ¥ÁªÀðw PÉÆÃA J¸ï Dgï gÀ«ÃAzÀæ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 267010862258.. 09022200078494..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉ ¸ï PÉÆÃA ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.5 593 832902081669.. 120000212235..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃ £ÁAiÀÄÌ zÀÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.29 1548 268760793688.. 09102210011485..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¤Ã¯ï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 1537 455964640267.. 4102500100826701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J£ï dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA PÉ J¸ï £ÁUÀgÁeï gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.94 1710 632415988134.. 142301011000105..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.95 1140 585806410476.. 5362500100614601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 576 804094865611.. 64138573638..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA © Dgï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.26 3600 368736051402.. 4102500110920201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA gÀvÀßPÀgÀ UËqÀÄæ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.53 1387 444273255199.. 142301011003610..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð »gÉÃPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 1200 950464710934.. 4102500111452901..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ ¦ vÀAPÀªÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 857219487001.. 54018295459..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © PÉ gÁzsÀªÀÄä ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 2856 231030440484.. 09052200029238..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀtÚ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.89 1068 637612909860.. 620010050831..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EA¢gÁ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉÆÃA J J ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.96 648 903641584610.. 142301011002461..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁA AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.72 864 778948662748.. 3222500100542801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÊ¬ÄzÁ C¤Ã¸Á ©£ï r J C£Àégï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 664856075261.. 3222500100402101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ SÉÊgÀÄ¤ß¸À ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀeÁPï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.3 1387 735708665442.. 3222500100409701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Áåjd£ï PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 276 987402355844.. 3222500100633701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 1575 64009350358.. 422414057637..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA ¸ÀzÁ²ªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 3622500101351701.. 620171152275..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 09022250012847.. 257524673025..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÉÆ£Àß ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 444 4102500110435401.. 340581388588..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸À«vÀ PÉ J£ï ©£ï dUÀ¢Ã±ï ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1425 85048322409.. 548334231466..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀȨ́ ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 09022200087679.. 231683664270..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 322 09022200007919.. 532541809532..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 3357101001662.. 886760255889..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉÃzÁQë PÉÆÃA ºÉZï « C¥ÀàtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 996 120000063766.. 991175871197..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ CAvÉÆÃtÂ ªÀÄ À̧ÌgÉÃ£Àí̧ ï ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ªÀÄ¸ÀÌgÉÃ£Àí̧ ï dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.78 597 280708893781.. 3622500100432901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉÃªÀiiïì ªÀÄZÁzÉÆÃ ©£ï ¸À¨Á¹Ö£ï ªÀÄZÁzÉÆÃ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.65 780 998540817753.. 142301011003085..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ G¯ï ºÀPï ©£ï C§ÄÝ¯ï CfÃeï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.71 2052 994925738055.. 09052200032580..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉr J C§ÄÝ¯ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.41 2892 6175680720634.. 3222500100451501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r JA C£Àégï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¨Áæ»A AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 120 809089005803.. 3222500100544901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï CfÃeï  ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 561 225507367890.. 3222500100284801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r E ªÉÄÊ¢£ï ¸Á¨ï ©£ï EªÀiÁA ¸Á¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.76 912 646347100286.. 3222500100272401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r Dgï C§ÄÝ¯ï ¤¸Ágï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃªÀiï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.24 288 652964785608` 620030000137..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ© E ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¨Áæ»A ¸ÁºÉÃ¨ï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.86 1032 461625174197.. 54018281128…

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r E C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï ©£ï r J EªÀiÁA¸Á¨ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 420 630453685395.. 3222500100193501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ EªÀiÁA¸Á¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 1200 416873546100.. 3222500100194001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀeÁPï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.39 1668 867566186392.. 3222500100299101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï D¢¯ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.62 744 295864786854.. 3222500100329901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ r J ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀAiÀiÁzï ©£ï r Dgï EªÀiÁA ¸Á¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.43 360 913266521384.. 3222500100402701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆ ©£ï É̄Ãmï ¸À§¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 911812694492.. 3357101000379..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ eÉÃªÀiïì ©£ï C É̄PÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÀiÁ©£ï £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.57 1884 598976765128.. 54018275363..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ±ÁAvï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 202679559785.. 4102500110513801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï ¸É¯ÁézÀgï rPÉÆÃ¸ïÖ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.79 948 765562039701.. 09022200026517..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ C É̄£ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.98 2376 474485145619.. 09022200021951..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ © J¥sï ¸ÉÆÃ£ïì ©£ï eÁ£ï ¸ÉÆÃ£ïì ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.71 630 865709029174.. 09022200000172..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ JA J ªÀVÃð¸ï ©£ï JA N DUÀ¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 398321405135.. 09022250005651..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 285 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ D°é£ï ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄµÀàgÁeï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.27 324 557641838445.. 4102500111000101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ¸Àävï dºÁ£ï PÉÆÃA PÁzÀgï ¨ÁµÀ ¸ÁºÉÃ¨ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.91 1512 386189269496.. 620100069465..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁA AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.72 864 778948662748.. 3222500100542801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÊ¬ÄzÁ C¤Ã¸Á ©£ï r J C£Àégï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 664856075261.. 3222500100402101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ SÉÊgÀÄ¤ß¸À ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀeÁPï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.3 1387 735708665442.. 3222500100409701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥Áåjd£ï PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 276 987402355844.. 3222500100633701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «dAiÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 394812666800.. 120000759413..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï £ÁUÀAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 484765147175.. 3222500100228101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 563393900472.. 4102500111353601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ¯ÁPÀë PÉ ©£ï PÉA¥ÀtÚ PÉ n PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 927060900347.. 3222500100657101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ Dgï gÀWÀÄ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ PÉÆÃqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.73 3276 850929234235.. 10193851592..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 900 896618637534.. 3622500100728001..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï © ¹Ã£À ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 254 475389808848.. 3622500101293201..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÁ¨sÀ® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 300 561528236577.. 6011964562..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöät ºÉZï ©£ï ªÉAPÀl ¸Áé«Ä ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 362117160194.. 09052200036066..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉ.J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©ü£ï ®PÀëöäAiÀÄå ¨sÀArüUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 725581998587.. 3222500100491601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄµÀÖ¥Àà ©£ï eÉÆÃV ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 456 667407475578.. 01092020005338..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 360 307837379602.. 1528101004022..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¹Ã£À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.58 696 980866439333.. 142301011000329..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ §rAiÀÄtÚ ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.84 2208 951275018086.. 4102500111062101..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 981226170158.. 4102500111316901..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 322 532541809532.. 09022200007919..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 886760255889.. 3357101001662..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÉÃzÁQë PÉÆÃA ºÉZï « C¥ÀàtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 996 991175871197.. 120000063766..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ f n gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃ UËqÀ  PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 715777665924.. 029200101004053..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï J¯ï UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.49 588 553635026297.. 13276020051..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï PÁ¼ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 700 837813214448.. 64143882551..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ¢Ã±ï © Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.7 840 377039588572.. 32509124863..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ vÀªÉÄäÃ UËqÀ ©£ï ¨É¼ÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 770419927023.. 64041807872..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.05 1260 975571313794.. 142301011002518..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1440 206691034800.. 315300101003200..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï ¹AUÉÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.06 959 355821286491.. 13260025091..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀiïÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.6 765 949517547587.. 09052200021267..



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 480 596174838457.. 09052200004585..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÀÉÆÃ¥Á® ©£ï fUÉÎÃ UËqÀÄæ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 210 530993259169.. 13260000858..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï PÉ gÁªÉÄÃ UËqÀ ©£ï PÁ¼É UËqÀ ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 1134 974377823635.. 13260005427..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ n UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 660 689776166639.. 029200101001584..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥sÀQÃgÀ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 867864749374.. 620030015190..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ J J¸ï C±ÉÆÃPï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà UËqÀ zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 360 327342164969.. 09102200046361..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ©£ï zÀÄUÉÎÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 530993259169.. 13260000858..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÉA¥ÉÃ UËqÀ ©£ï ªÉAPÉÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 348 773484892479.. 3622500101301301..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀÄè ©£ï PÁ¼À¥Àà UËqÀÄè zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 729189924736.. 09102200004670..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 240 389796067708.. 620030015112..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 1575 422414057637.. 64009350358..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA ¸ÀzÁ²ªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 620171152275.. 3622500101351701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 720 257524673025.. 09022250012847..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ºÉÆ£Àß ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 444 340581388588.. 4102500110435401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ ¸À«vÀ PÉ J£ï ©£ï dUÀ¢Ã±ï ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.2 1425 548334231466.. 85048322409..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ À̧ªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀȨ́ ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.8 960 231683664270.. 09022200087679..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃPÁAvÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 787482151700.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀjÃ±ï gÁªï ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧AiÀÄå ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 459814531637.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀÉZï J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ºÉZï « À̧ÆgÀ¥Àà UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 248602109908.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 389097194243.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À »jAiÀÄtÚ ©£ï ¥ÀÆªÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 554384096879.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Äfvï gÀAd£ï ©£ï xÉÆÃªÀÄ¸ï ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 791887935826.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À xÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï J £ÀgÉÆÃ£Àß ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 932888779191.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ JA Dj¥sï ©£ï E¨Áæ»A ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 556010509496.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦üzÉÆÃ¸ï ±Á»£ï ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 498896167227.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÉÃµÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄlÖgÁAiÀÄ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 689622209749.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 6485799911474.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï gÀvÀßPÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉUÀØ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 412727167998.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 880567899256.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧vÀå£ÁgÁAiÀÄt PÉ JA ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 277094599084.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀªÉÄÃ±ï ©£ï D£ÀAzÀAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 872540650763.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï À̧ÆgÀ ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 389097194243.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ« ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ ºÉZï PÀ¯ÉÌgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 430172543384.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï À̧wÃ±ï ©£ï À̧ÆgÀ¥Àà UËqÉ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 451818292183.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÀgÁeï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 669840163830.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁj PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 215181992862.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À °Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 804094865611.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA À̧ÆgÀ¥Àà UËqÀ ªÀiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 30734839960.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄºÁ¨sÀ®AiÀÄå ªÀiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 674430197973.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï ²æÃzsÀgÀ ©£ï À̧zÁ²ªÀAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 574464913963.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 212989231399.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 807820874208.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © JA ²ªÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.22 227672988731.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J£ï gÀvÁßPÀgÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 700067484757.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ À̧AvÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 927219227709.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ À̧ UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀtÚ UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 316283367341.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA f ¥Àæ±ÁAvï ©£ï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 587858113936.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÁeï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀ¯ÉÌgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 247110119549.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀuÉÃ±ïªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 375825363291.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA £ÀgÉÃAzÀæ ©£ï £ÀAd¥Àà UËqÀ ªÀiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 997498754234.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ²ªÀ ¨sÀmï ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 429852696863.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 825375243278.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï ©£ï À̧Ä§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À GzÀAiÀiïPÀÄªÀiÁgï ©£ï À̧Ä§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À vÀªÀÄätÚ ºÉUÉØ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÉUÉØ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 259694089134.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EA¢gÁ PÉÆÃA £ÁUÀAiÀÄå ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 706207992170.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁdtÚ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄ¥Àà r PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 834691777405.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã±À r J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 879658427069.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ £ÁAiÀÄÌ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.26 709594459144.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀªÉÄÃ±ï PÉ « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ £ÁAiÀÄÌ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.18 232975136578.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï ±ÁåªÀÄ À̧ÄAzÀgÀ ©£ï ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 812460694958.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¢£ÉÃ±À ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 777815897492.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C£ÀAvÀAiÀÄå ©£ï ªÉAPÀl PÀÈµÀÚAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 377853514506.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÁ À̧ÄzÉÃªÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 4188554211052.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï «±ÉéÃ±ÀégÀ eÉÆÃAiÀiïì ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 373462608454.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±ÉéÃ±ÀégÀ eÉÆÃAiÀiïì ©£ï ªÉAPÀl eÉÆÃAiÀiïì ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 410827453681.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ gÁªï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ºÉUÁÎgÀÄ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 318685548244.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀiÁ£À¥Àà UËqÀ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 301397762371.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«±ÉÃRgï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 933358939352.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ ©£ï wªÀÄätÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 422461668298.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ÃvÀgÁªÀÄ ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧AiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 800946249099.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ À̧AiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 729377429727.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CtÚ¥Àà ©£ï zÀÄUÉÎÃ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 496690291236.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉÆÃ¥Á® ©£ï £ÀÄUÉÎÃ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 530993259169.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À wªÀÄä¥Àà UËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃ UËqsÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 320614686388.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹AUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 922169504377.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï Dgï ®QëöäÃ £ÀgÀ¹AºÀ ©£ï gÁªÀÄ gÁªï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï J¯ï ±ÀÈAUÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï ®QëöäÃ £ÀgÀ¹AºÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 305362149805.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï PÁqÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 376931960700.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä²Ã® PÉÆÃA À̧zÁ²ªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.16 620171152275.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§âtÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 829596063868.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÀÈµÀÚ ©£ï À̧Ä²Ã® ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 705148993486.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï PÁqÉÃ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 896619866733.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄºÁ§¯ÉÃ±ÀégÀ ©£ï ±ÀAPÀgÀgÁªï ÀºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 856758932360.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © ¦ ²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 58829681608.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÉÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 276409851983.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAd¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 919548429426.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀAPÀgÉÃ UËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃ UËqÀ ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 901108871513.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À gÁªï ºÀÄ°UÀgÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 463534145377.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÁªï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 800641519495.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃzÉÃ« ©£ï £ÁUÀ¨sÀÆµÀt ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 205763288795.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀWÀÄ¥Àw ©£ï ²æÃPÀAoÀAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï gÁªÀÄgÁªï ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±Á¯ÁQë ©£ï À̧Ä§âtÚ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.08 239454420357.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧ ºÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r PÉ gÀvÁßPÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 856748230014.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA ¦ vÀªÀÄäöAiÀÄå UËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.21 638545214068.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA ¦ PÀ¼À À̧¥Àà UËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 493518608461.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 519201462541.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¯ï ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä ©£ï ®APÉÃ UËqÀ GvÀÛªÉÄÃ±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 662595113100.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 469344999053.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA Dgï ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄt ©£ï JA J¯ï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 346645081077.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.27 974853688878.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄtÚ ºÉUÉØ ºÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 900436553099.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄµÀä n ©£ï ¢£ÉÃ±À ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 662974404412.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¢£ÉÃ±À ©£ï PÀ¼À À̧¥Àà UËqÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 646936539552.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀªÀÄ¯ÁPÀë ©£ï PÉA¥ÀtÚ PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 927060900347.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D£ÀAzÀ ºÉZï Dgï ©£ï dÄªÀÄÆ®å ©®ÎzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 402680847554.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃ±ï £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©®ÎzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 770488922101.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ¨sÁPÀgÀ « Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 802365511737.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï J¸ï zÀÈªÀ ©£ï ¹Ã£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 297189356536.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃPÁAvÀ PÉ « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.39 222067072045.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ©µÀÖ¥ÀàAiÀÄå ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 859020976322.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÁd JA ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 978820338860.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÁ¬Äwæ © Dgï ©£ï gÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 766429658117.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ ¨sÀmï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 296937635874.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤Ã®PÀAoÀ ¨sÀmï ©£ï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀmï ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 293825921237.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄå ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 625195464326.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁfÃªï ºÉZï ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.31 641501052187.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ©£ï PÀ¼À À̧¥Àà UËqÀ ºÉÆ À̧gÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 331406776773.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À DzÀ±Àð PÉ J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÀmï ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 871125246837.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§æªÀÄtå PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀmï ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 877971073623.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ n gÁªÀÄ¥Àà ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 533455110286.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧ £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 588458498956.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®°vÁ ºÉZï JA PÉÆÃA gÀvÁßPÀgÀ PÀÄ¥Àà½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 910974883873.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ © À̧ÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¨Á®¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 876582296991.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.08 646053591798.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C«ÄvÁ JA PÉÆÃA © J¸ï dUÀ¢Ã±À ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 317560710094.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © ±ÉÃRgï ©£ï ¨É¼Àî¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 257189967417.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r ¹ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ZÀAzÀæAiÀÄå ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 818029871354.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï ©£ï À̧Ä§âtÚ £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 568814336724.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA À̧Ä¨ÉâÃ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 323659906557.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï zÉÃªÀtÚ £ÁAiÀÄPï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 217356260299.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀuÉÃ±ï ©£ï ZÀÆqÀtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 637295517438.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃPÀAoÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 581904101676.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PË À̧gï ¨Á£ÀÄ ©£ï PÉ JA DjÃ¥sï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 426165745637.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ÉÃ© ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉÆÃA ªÀÄºÁ¨sÀ® ªÉÄÃ¹Ûç ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 745013862238.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.12 451579907344.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄºÉÃ±ï r « ©£ïÀ ªÉAPÀmÉAiÀÄå£ÁAiÀÄÌ PÀÄ¥À½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 7601652149801.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ¥ÀàUËéqÀ PÉ n ©£ï  vÀªÀÄäAiÀÄåÀ UËqÀ PÀÄ¥À½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.08 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÁ®¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 420160155121.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ²æÃPÁAvï ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧ UËqÀ PÀÄ¥ÀÀà½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 648502082803.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 866710276885.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï J¯ï £ÁUÀ¨sÀÆµÀt ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 394286109395.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ © JA ©£ï PÁ¼ÀÄ AiÀiÁ£É ªÀÄAdAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.27 874728371145.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁgÀzÀ PÉÆÃA ²ªÀ¥Àà PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 708525847214.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÊ J¸ï ®PÀëöä¥Àà ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄÝ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 936981951002.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VjAiÀÄ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 341117863562.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï CtÂÚ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 425844962663.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ©£ï r £ÁgÁAiÀÄt ©¼À®ÄPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 534120881645.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À  PÀgÀÄuÁPÀgÀ ©£ï ºÉZï «µÀÄÚ¥ÀàAiÀÄå ©¼À®ÄPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 533447016476.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt  ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 411592556217.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ÃvÁ®QëöäÃ PÉÆÃA ºÉZï eÉ ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 979073685385.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ZÀAzÀæ ªÀiË½ ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.19 599696542742.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉ ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå ºÉÆ£ÀÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 906457912453.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA « D£ÀAzÀgÁªÀÄ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄtAiÀÄå ºÉÆ£ÀÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 013737295705.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 494585988673.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ « ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉAPÉÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 337629397459.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÉAPÉÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 599781809979.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï gÀªÉÄÃ±ï ©£ï Ȩ́ÆÃªÀÄAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 685007463172.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r Dgï ²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ DZÁgï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 350514912240.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ n ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ UËqÀ ©£ï vÀªÀÄätÚ UËqÀ §¹æÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 251655991716.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n a£Àß¥Àà ©£ï PÀÄ£ÀßtÚ §¹æÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄAw PÉÆÃA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ §¹æÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 425086847431.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ n zÀÄUÉÎÃ UËqÀ vÀªÀÄätÚ UËqÀ §¹æÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.15 639482701708.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ªÀÄAd¥Àà DZÁgï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 297331058719.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï £ÁgÁAiÀÄt ©£ï © « gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.07 993982729338.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © n ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï © « wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 227279466948.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¦ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 906852485315.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¦ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 274236201381.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¦ C£ÀAvÀAiÀÄå ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 855954952065.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 221304062301.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J¸ï gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï J eÉ À̧Ä§âgÁªï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 497085661694.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÆÃºÀ£ï ºÉ¨Áâgï J¸ï PÉ d£ÁzsÀð£À ºÉ¨Áâgï CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 717193751206.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï eÉ gÀ«ÃAzÀæ ºÉ¨Áâgï ©£ï d£ÁzsÀð£À ºÉ¨Áâgï CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÊJA gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAd¥Àà DZÁgï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 712276328179.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © PÉ ¨Á§Ä ©£ï PÉÆ®èAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 300209487601.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ªÉÄt¹£ÀºÁqÀå ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 689776166639.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï n gÀªÉÄÃ±ï ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ªÉÄt¹£ÀºÁqÀå ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 352336123138.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ªÉÄt¹£ÀºÁqÀå ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 345416279458.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁgÀgÁd gÁªï ©£ï ²æÃzsÀgÀ gÁªï CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 816164808868.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄzÀ±Àð£ï ©£ï ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 294101992650.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï  PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.05 868990765701.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À M°ªÀiï r PÀÄ£Àß ©£ï ¯ÁgÉ£ïì r PÀÄ£Áß PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 687337785967.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹Ö¥sÀ£ï rPÀÄ£Áß ©£ï ¯ÁgÉ£ïì rPÀÄ£Áß PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 526798527808.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA azÀA§gÀ ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.09 938474428619.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ À̧ÄªÀÄwAiÀÄªÀÄä  PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 555674246710.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄÄgÀÄ½PÀÈµÀÚ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 846027637650.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ²æÃ¤ªÁ À̧ ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàAiÀÄå ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 550776714726.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï À̧Ä¨Áâ ¨sÀmï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 277724487061.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃgÀAUÀ £ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.05 879869284355.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÀÚAiÀÄå « J¸ï ©£ï À̧Ä§âgÁªï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 544592615239.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁd±ÉÃRgï © J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 309728337880.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁzsÀPÀÈµÀÚ ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 632305068028.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃgÀAUÀ ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 918942336346.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃ UËqÀ CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 321976808040.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃ PÉÆÃA °AUÁ ¨sÀmï ºÀÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 524472819203.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ ®QëöäÃ eÉ ¨sÀmï ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 810013230898.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ À̧ © J¸ï ©£ï ©üÃªÀÄgÁªï © J¸ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 780363166825.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Áæ¤ì¸ï ªÀÄ¸ÁÛgÀqsÀ£À¸ï ©£ï xÉÆÃªÀÄ¸ï ªÀÄ¸ÁÛgÉÃ£À¸ï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 310130254804.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À vÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï gÉÆA r Ȩ́ÆÃd UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 742043475696.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ËwÃ¸ï r Ȩ́ÆÃd ©£ï gÉÆA r Ȩ́ÆÃd UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.18 683224133831.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧AfÃ« PÉÆÃA À̧ÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 205114435167.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¢£ÉÃ±ï PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 953251141984.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À f ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÉ n UÀÄAqÀÆgÁªï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 496302571686.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C£ÀAvÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄtAiÀÄå UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 495816304249.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÉÃ±ï © J¸ï ©£ï © Dgï À̧Ä¨ÉâÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 776134518955.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ © J¸ï ©£ï À̧Ä¨ÉâÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 664659809810.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 799101072553.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © JA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ªÀÄjAiÀiÁZÁj ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 439594785310.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VqÀØªÀÄä PÉÆÃA ZËqÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 598240350261.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ ©  D²ævï ©£ï ¨É¼Àî¥Àà UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 880722363604.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï ²æÃ¤ªÁ À̧ ©£ï À̧Ä§Äâ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 588222784301.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÉÃAzÀæ PÉ n ©£ï vÀªÉÄäÃ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 522882185674.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw À̧Ä²Ã® PÉÆÃA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 220827074393.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®°vÀ PÉÆÃA £ÁUÀgÁd £ÀÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 998673578455… VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © ¦ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 576718792270.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÁªÀÄ ¨Á¹æ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨Á¹æ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 789262611658.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © f «ÄvÁæ ©£ï UÉÆÃ¥Á® ºÉUÉØ £ÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 692983508657.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¯ï PÀÈµÀÚ ªÀÄÆwð ©£ï °AUÀ¥Àà DZÁAiÀÄð ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.07 309401645178.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ JA gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 923571081372.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 602623279076.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © n gÁªÀÄtÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 483748559629.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA.¹. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï  PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 791981761838.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA PÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå  PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 577024969248.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀt¥Àw ©£ï ¨ÉÆÃ¥ÀtÚ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀl¥Àà UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 676285853507.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁeÉÃ±ï JA Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 271169049429.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 520790880271.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤Ã®PÀAoÀ ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 445613121527.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧zÁ²ªÀ ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 46007842520.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 595729899046.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ad£Á ¥ÉÊ ©£ï À̧wÃ±ï ¥ÉÊ ¹UÀzÁ¼ï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 692969534408.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉÆÃ¥Á® PÉ ¥ÀÆeÁj ©£ï PÀzÀPÀ ¥ÀÆeÁj PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 612694342318.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄtÚ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.08 792129457705.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃzsÀgÀ ©£ï ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ CzÀÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 821952154593.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ±ÀAPÀgÀ ©£ï PÁqÀtÚ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 458343156156.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ävÁ PÉÆÃA PÀgÀ«gÁd±ÉnÖ PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 723525917875.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÆÃºÀ£À±ÉnÖ ©£ï À̧Ä§tß±ÉnÖ PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 471251578576.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ À̧ PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 980993791781.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÀÄUÉð±ï ±ÉnÖ ©£ï gÀWÀÄgÁªÀÄ±ÉnÖ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï C£ÀAvÀªÀÄÆwð LvÁ¼ï ©£ï  ²ªÀ±ÀAPÀgÀ LvÁ¼ï CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 217737366831.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧zÁ£ÀAzÀ © J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄäqÀ ªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 413320904474.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À AiÀiÁzÀªÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 571530577675.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VÃvÁÉ PÉÆÃA AiÀiÁzÀªÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 947121657751.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ À̧ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚÖUËéqÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 848314927797.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨sÁ À̧Ìgï ©ü£ï ²æÃ¤ªÁ À̧UËéqÀsÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 499172552166.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À f JA ±ÀÀAPÀæ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËéqÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä  ©£ï À̧Ä§âtÚAiÀÄå C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 963976630630.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï À̧Ä§âtÚ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 779322261639.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ zÁ À̧£ÀUÉÆÃrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.31 252694922374.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r n À̧vÀåªÀw PÉÆÃA  dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï zÁ À̧£ÀUÉÆÃrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 638149666940.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ¥Àà ¹ JA ©£ï  ªÀÄAd¥ÀàUËéqÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 850058230898.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zsÀ£ÀAdAiÀÄ J Dgï ©£ï  gÁªÀÄtÚ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 872685256726.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉÆ À̧§ªÀÄä  PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 209684937711.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã± ©£ïÀ gÁªÀÄtÚUËqÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀÄzÉÃªÀ ©ü£ï ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ ºÉÆ À̧PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 518484061840.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹Ã£À J¸ï.© ©£ï ¨É¼Àî J¯ÉªÀÄqÀÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 734732965163.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «óµÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï  gÁªÀÄAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 475359308848.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁeÉÃ±ï ©£ï ¹Ã£Á£ÁAiÀÄÌ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï J£ï À̧gÀ À̧éw PÉÆÃA ºÀjPÀÈµÀÚ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 470645781810.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï  £ÁUÀ¥ÀàUËéqÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 604930607671.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀ£ÀßPÉÃ±ï ©£ï  ªÀÄºÁ§®AiÀÄå ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 767753888608.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ À̧UËqÀ ©£ï wªÉÄäUËqÀ J¯ÉªÀÄqÀÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 372147864599.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «eÉÃAzÀæ ©£ï PÀñµÀÚ¥Àà PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 226344721381.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ À̧ ºÉUÉØ ©£ï  ªÀÄAd¥Àà ºÉUÉØ PÉ À̧ªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 24429948457.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉÃ±ªÀ PÉ Dgï  ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËéqÀ PÉ À̧ªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 897107067493.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA ¹zÀÝöAiÀÄå PÉ À̧ªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 912121800258.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À § À̧¥Àà ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà PÉ À̧ªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.09 345542472963.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À E«ÄÛAiÀiÁeï ©£ï C§ÄÝ¯ï d§âgï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 414536897753.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 617680720634.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï  ¥ÀÄmÉÖUËéqÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 623287179236.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C§ÄÝ¯ï Cfeï ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 225507367890.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r JA C£Àégï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄzï E¨Áæ»A ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 809089005803.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VÀjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï ²ªÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 644056497413.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï  ªÀÄÄzÀÝAiÀÄåUËqÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 831518845827.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßAiÀÄåUËqÀ ©£ï  £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 477060038816.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï ºÉZï «eÉÃAzÀæ ©£ï ºÀÆªÀtÚUËqÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 532829077558.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄªÀÄ PÉÆÃA ¢Ã¥ÁgÁeï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 706805613208.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C¤óµÀ PÉÆÃA C£Àégï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 664856075261.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤¸Ágï CºÀäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï ¸ÁºÉÃ¨ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 790449619971.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 207898169567.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Àæ À̧£Àß ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 252874333114.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C©üvï ©£ï  gÀ«ÃAzÀæ CrUÉ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 385979716074.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À DPÀµÀð ©£ï  gÀ«ÃAzÀæ CrUÉ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 362507206713.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï ©£ï PÀñµÀÚ¥ÀàUËqÀÄæ PÀqÉªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 864301770960.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA  ¥Á¥ÀtÚ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 348568079935.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨Á§ÄgÁªï ©£ï  UÀÄAqÀAiÀÄå ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 457849971314.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀAPÀgÀ  ©£ï © J¸ï  ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 550126034032.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï UÀt¥sÀAiÀÄå ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 410733918808.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä§âgÁAiÀÄ ©£ï ZÀÆqÉUËéqÀ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 279970098526.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw ZÀAzÁæªÀw »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 338600160888.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ¥Àà À̧Ä¨sÉâÃ£ÁAiÀÄÌ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.16 658988011754.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï  À̧ÆgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 45928781360.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 546948642161.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÃuÁ PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 3108323042629.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EAzÀæªÀÄä PÉÆÃA §ÆZÉÃUËqÀ ºÉÆ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 748554116208.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃzÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ À̧ÆAiÀÄðzÉÃªÀ¸ÁÜ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 230870755630.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀjÃ±ï J¸ï r ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ PÀÄA¨ÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 7178951494.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄzÁPÀgÀ ±ÉnÖ ©£ï À̧AfÃªÀ±ÉnÖ PÀUÀÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 793804695323.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ±ÁAvï ©£ï À̧zÁ²ªÀÉAiÀÄå ºÉÆPÀÌ½UÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 560829585309.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA gÀvÁßPÀgÀUËqÀÄæsÀ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 444273255199.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï J£ï £ÁgÀAiÀÄtgÁªï ©£ï £ÁUÉÃ±ÀgÁªï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 822882775828.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EA¢ügÁ PÉÆÃA ±ÉÃóµÁ¢æ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 650664870435.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÀæPÁ±ï ©£ï ºÀÆªÀ¥ÀàUËqsÀsÀ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 316065159908.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¯ï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà ©£ï À̧Ä¨ÉâÃ£ÁAiÀÄÌ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 205957332579.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã±ï ©£ï  UÉÆÃ«AzÉÃUËqsÀ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 254190397818.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À AiÀÄÄ r PÀÈµÀÚ¥ÀàUËéqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 32203778225.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C¯É¸ïrüPÉÆÃ¸Á ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ÁÖ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 474485145619.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËéqsÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 410391102577.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆA JA gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 363828127919.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¯ÉÆÃPÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄåUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 680758044540.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï Dgï GªÉÄÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 858974616228.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n J¸ï ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï À̧Ä¨ÉâÃUËqÀ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 563469343437.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 322698528200.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ©.JA PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 332641146659.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 886862367143.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®PÀëöät © r ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 551391623699.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ « ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï ªÉAPÀlZÀ®AiÀÄå ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 437156955574.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C¤¯ïÀ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 991136832955.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀTÃ¨ï  PÉ JA ©£ï E¨Áæ»A ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 605350049140.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀTÃ® CºÀªÀÄäzï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzï ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 521253609444.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ n PÀñµÀÚ ©£ï wªÀÄä¥Àà¥ÀÆeÁj Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 375623511234.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ±ÉÃµÀVj  ºÉÆ À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 380504798207.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄ ©£ï zÉÆqÀØªÉÄÃ¹Ûç ºÉÆ À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 326535749587.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï UÀÄAqÉÃUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 989965592586.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 757341320061.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA  gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 233692290918.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J£ï VqÉØÃUËqÀ £ÁUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 338966907545.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï  UÀÄAqÉUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 878717198007.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 571972179280.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï UÀÄAqÉUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 501210821764.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï Dgï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 446586893015.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «oÀÀÖ®±ÉnÖ ©£ï zÀÆd±ÉnÖ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 624184567072.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÀeÁä  PÉÆÃA ¨ÁµÁ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 579761270038.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀiÁµÀð¯ï À̧gÁªÉÇÃ ©£ï  ¹oÉÆÃeÁ°AiÉÆÃ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 789626631263.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CºÀªÀÄäzï ¨Áåj ©£ï E¢ÝÃ£ï¨Áåj £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 519901861387.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀA±ÉÃRgï J J¯ï ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 420033318534.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÁ®¥Àà ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 235648379583.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 271504957279.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï  wªÀÄäÀ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 921792264189.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁdªÀÄä ©£ï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 659828083862.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAd¥ÀàUËqsÀsÀ ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqsÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 914484249609.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï « ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀÄå ©£ï ªÉAPÀl À̧Ä§âAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 962534267094.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ²æÃzsÀgÀªÀÄÆwð UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 330992144700.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D²AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA Ȩ́ÊÀAiÀÄzï¨ÁªÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 540995369677.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀAUÁzÀgÀ ©£ï PÀñµÀÚ¸Áé«Ä UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 297089433938.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀAPÀgÀ ©£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 687434029988.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¹ ¹AUÀ¥Àà ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 466170756580.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ±ÀAPÀgÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 280368882321.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CZÀð£ÁUÀzÉÝ PÉÆÃA ²æÃ¥ÁzÀUÀzÉÝ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 433890969430.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀAPÀgÀeÉÆÃAiÀÄå ©£ï  ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ eÉÆÃAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 601708626899.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÉÃóµÀVjºÉ¨ÁâgÀ ©£ï  ²AUÀ¥ÀàºÉ¨ÁâgÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.05 429626107293.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À wªÀÄä¥ÀàºÉ¨ÁâgÀ ªÀÄAd¥ÀàºÉ¨ÁâgÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 907577188225.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä  PÉÆÃA zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 289737754570.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÁtÂ²æÃ PÉ f ©£ï  gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 798686165077.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉZï Dgï ©£ï  PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 986891955289.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï zÀÉÃªÀ¥ÀàºÉUÉØ ©£ï  ±ÉÃµÀtÚUËqsÀsÀsÀºÉUÉØ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 394847588093.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®PÀëöätUËqÀ ©£ïÀ ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀsÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.16 417710746381.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀuÉÃ±ï ºÉZï J¸ï ©£ï  ¹AUÀ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 447716475278.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£Àß¥Àà UËqsÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 831399083056.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀñµÀÚ¥ÀàºÉUÀqÉ PÉ J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀtÚ ºÉUÉØ PÉÆUÉæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 661795237475.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqsÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 544747170145.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï PÉA¥ÀAiÀÄå ±ÁAwUÁæªÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 219627817664.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÀæ¨ÁPÀgÀ ©£ï  ®PÀëöätgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 553906472282.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀWÀÄ¥Àw ©£ï PÀÈµÀÚöAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 675058958913.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÃgÀÀ¥ÀàUËqsÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqsÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 227517612945.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¯ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀï §£ï ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqsÀsÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 204260210246.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæªÀiË½ n J¸ï  ©£ï ±ÀAPÀgÀªÀÄÆwð UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 498041568488.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n J¸ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÀAiÀÄt ©£ï ¹AUÀ¥ÀàAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 462107780005.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ¸ÁzïPÀÄªÀiÁgï n J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÀAiÀÄt UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 457797908411.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧wÃ±ï ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 420318643254.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÉÃóµÀVjgÁªï ©£ï  £ÁgÀAiÀÄtgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 420318643254.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄAzÀgÀ ©£ï zÉÆÃ§Ä UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 552566218159.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 600545567506.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À eÉÆÃºÀgÀ ªÉÄÊ¢£ï PÉÆÃA ªÉÄÊ¢£ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 516493253385.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À f J¸ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï  À̧Ä§âgÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 689112825596.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J JA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï  ªÀÄAd¥ÀàUËqsÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 900530136483.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ±ÉÃóµÀtÚºÉUÉØ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 661795237475.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï PÀÈµÀÚ¥ÀàºÉÉUÉØ ©£ï  ±ÉÃóµÀtÚºÉUÉØ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 661795237475.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀÀßAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 906054215982.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀ¨sÀÆóµÀuï ©£ï ¥sÀmÁÖ©gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨Á®PÀñµÀÚ ©£ï ¥ÀmÁÖ©gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 785699020461.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ±ÀAPÀgÁZÁj UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 970164377705.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹Ã£ÁZÁj ©£ï PÀÈµÁÚZÁj UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 843392729346.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå  ©£ï © gÁªÀÄAiÀÄå UÀqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 574759449258.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À AiÀÄAPÀ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 977031302278.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À °Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 804094865611.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA À̧ÆgÀ¥Àà UËqÀ ªÀiÁaPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 30734839960.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ À̧AvÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 927219227709.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EA¢gÁ PÉÆÃA £ÁUÀAiÀÄå ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 706207992170.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ £ÁAiÀÄÌ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.26 709594459144.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ À̧AiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 729377429727.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä²Ã® PÉÆÃA À̧zÁ²ªÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.16 620171152275.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 856758932360.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃzÉÃ« ©£ï £ÁUÀ¨sÀÆµÀt ºÀgÀ¼Á£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 205763288795.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±Á¯ÁQë ©£ï À̧Ä§âtÚ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.08 239454420357.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄµÀä n ©£ï ¢£ÉÃ±À ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 662974404412.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÁ¬Äwæ © Dgï ©£ï gÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.23 766429658117.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®°vÁ ºÉZï JA PÉÆÃA gÀvÁßPÀgÀ PÀÄ¥Àà½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 910974883873.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C«ÄvÁ JA PÉÆÃA © J¸ï dUÀ¢Ã±À ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 317560710094.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ä²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA À̧Ä¨ÉâÃ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 323659906557.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÁ®¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 420160155121.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁgÀzÀ PÉÆÃA ²ªÀ¥Àà PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 708525847214.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ÃvÁ®QëöäÃ PÉÆÃA ºÉZï eÉ ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 979073685385.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ZÀAzÀæ ªÀiË½ ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.19 599696542742.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 494585988673.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄAw PÉÆÃA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ §¹æÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 425086847431.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 221304062301.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ À̧ÄªÀÄwAiÀÄªÀÄä  PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.1 555674246710.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃ UËqÀ CwÛPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 321976808040.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VqÀØªÀÄä PÉÆÃA ZËqÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 598240350261.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw À̧Ä²Ã® PÉÆÃA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 220827074393.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®°vÀ PÉÆÃA £ÁUÀgÁd £ÀÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 998673578455… VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 520790880271.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧Ad£Á ¥ÉÊ ©£ï À̧wÃ±ï ¥ÉÊ ¹UÀzÁ¼ï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 692969534408.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹ävÁ PÉÆÃA PÀgÀ«gÁd±ÉnÖ PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 723525917875.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ À̧ PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.17 980993791781.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VÃvÁÉ PÉÆÃA AiÀiÁzÀªÀ C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 947121657751.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä  ©£ï À̧Ä§âtÚAiÀÄå C À̧UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 963976630630.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r n À̧vÀåªÀw PÉÆÃA  dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï zÁ À̧£ÀUÉÆÃrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 638149666940.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA ¹zÀÝöAiÀÄå PÉ À̧ªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 912121800258.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À À̧ÄªÀÄ PÉÆÃA ¢Ã¥ÁgÁeï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 706805613208.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Àæ À̧£Àß ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 252874333114.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA  ¥Á¥ÀtÚ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 348568079935.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw ZÀAzÁæªÀw »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 338600160888.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÃuÁ PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 3108323042629.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EAzÀæªÀÄä PÉÆÃA §ÆZÉÃUËqÀ ºÉÆ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 748554116208.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA gÀvÁßPÀgÀUËqÀÄæsÀ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 444273255199.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À EA¢ügÁ PÉÆÃA ±ÉÃóµÁ¢æ »ÃgÉPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 650664870435.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆA JA gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 363828127919.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¯ÉÆÃPÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄåUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 680758044540.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 322698528200.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 886862367143.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA  gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 233692290918.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.13 571972179280.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÀeÁä  PÉÆÃA ¨ÁµÁ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 579761270038.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁdªÀÄä ©£ï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 659828083862.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ²æÃzsÀgÀªÀÄÆwð UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 330992144700.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D²AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA Ȩ́ÊÀAiÀÄzï¨ÁªÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 540995369677.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CZÀð£ÁUÀzÉÝ PÉÆÃA ²æÃ¥ÁzÀUÀzÉÝ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 433890969430.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä  PÉÆÃA zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 289737754570.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÁtÂ²æÃ PÉ f ©£ï  gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 798686165077.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqsÀ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 544747170145.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ±ÀAPÀgÁZÁj UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 970164377705.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À xÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï J £ÀgÉÆÃ£Àß ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 932888779191.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ JA Dj¥sï ©£ï E¨Áæ»A ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 556010509496.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦üzÉÆÃ¸ï ±Á»£ï ©AvÀÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 498896167227.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PË À̧gï ¨Á£ÀÄ ©£ï PÉ JA DjÃ¥sï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 426165745637.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À M°ªÀiï r PÀÄ£Àß ©£ï ¯ÁgÉ£ïì r PÀÄ£Áß PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 687337785967.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¹Ö¥sÀ£ï rPÀÄ£Áß ©£ï ¯ÁgÉ£ïì rPÀÄ£Áß PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 526798527808.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Áæ¤ì¸ï ªÀÄ¸ÁÛgÀqsÀ£À¸ï ©£ï xÉÆÃªÀÄ¸ï ªÀÄ¸ÁÛgÉÃ£À¸ï UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 310130254804.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À vÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï gÉÆA r Ȩ́ÆÃd UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 742043475696.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ËwÃ¸ï r Ȩ́ÆÃd ©£ï gÉÆA r Ȩ́ÆÃd UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.18 683224133831.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÁªÀÄ ¨Á¹æ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨Á¹æ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 789262611658.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À E«ÄÛAiÀiÁeï ©£ï C§ÄÝ¯ï d§âgï AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 414536897753.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 617680720634.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C§ÄÝ¯ï Cfeï ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 225507367890.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r JA C£Àégï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄzï E¨Áæ»A ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 809089005803.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C¤óµÀ PÉÆÃA C£Àégï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 664856075261.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤¸Ágï CºÀäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï ¸ÁºÉÃ¨ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 790449619971.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C¯É¸ïrüPÉÆÃ¸Á ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ÁÖ Ȩ́ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 474485145619.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÀTÃ® CºÀªÀÄäzï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzï ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 521253609444.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀiÁµÀð¯ï À̧gÁªÉÇÃ ©£ï  ¹oÉÆÃeÁ°AiÉÆÃ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 789626631263.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CºÀªÀÄäzï ¨Áåj ©£ï E¢ÝÃ£ï¨Áåj £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 519901861387.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À eÉÆÃºÀgÀ ªÉÄÊ¢£ï PÉÆÃA ªÉÄÊ¢£ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 516493253385.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D²AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA Ȩ́ÊÀAiÀÄzï¨ÁªÀ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.3 540995369677.. VqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ§âgÀ «vÀj À̧¯Á¬ÄvÀÄ

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ ²æÃªÀvÀì ºÉZï J¸ï ©£ï ²æÃPÀAoÀ ¨sÀmï PÀjªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 388000 3622500100675401..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÁªï © J¸ï ©£ï 
±ÀAPÀgÀ gÁªï © 

±Á£ÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

3.26 467200 385925575070.. 13276000318..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÁ§® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 2600 561528236577.. 6011964562..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ C¦à PÉÆÃA ¹Ã£Á £ÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 1300 503124405187.. 5362500100449501..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 2600 563393900472.. 4102500111353601..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¢ ¦tÂAiÀÄ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 1300 7141-5429-3734 09052250006161..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 2600 3852-4427-4509 3222500100279801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÁeÁ±ÀAPÀgÀ eÉ.Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥sÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 3900 2854-5515-8026 64114055728..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.6 3900 4766-4724-0522 620100004893..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁd ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 1300 7849-9921-0482 5362500100389701..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ °AUÀ£ÁAiÀÄÌ  ©£ï ¥ÁAqÀÄ £ÁAiÀÄÌ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 2600 883024981679.. 090102200008721..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¢ PÁ¼ÀÄ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.4 2600 548081487674.. 4102500111288801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§ £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.2 1300 540466414308.. 3222500100313801..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ §ZÀÑ £ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ , ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 75000 799392566560.. 09022200078215..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ PÉ s̈Á¸ÀÌgÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ s̈ÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 75000 793712623236.. 09052200008490..

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå PÉ.E. PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.38 1200.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄµÀà J.¦. PÉÆA PÉÃ¸ÀªÀ ©.J¸ï. ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.80 1200.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀß PÉÆA £ÁUÉÃ±À zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.19 228.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1200.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.¥ÀæºÁèzï ©£À ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.01 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÀ§Æ¨ï C° ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¸ÁPï ©zÀgÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.98 1176.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.ºÉZï.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.13 1200.00 6671215285621 20084549282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄzsÁZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.05 1020.00 5023135054 916878028005

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.J£ï.gÁeÉÃ±ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.04 1200.00 22670862735 8501955912-6

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.Dgï.±ÀgÀvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.20 1200.00 780804648863 54026085939

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.r.vÁgÁ PÉÆA ¸ÀÄAzÉæÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 620160032934 470238218566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CtÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.51 1200.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.J¸ï.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ²ªÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.13 1200.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨ÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.41 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.ºÉZï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ºÀÆªÀtÚ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.97 1164.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.ºÉZï.¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ©£ï ºÀÆªÀtÚUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.42 1200.00 799431594794 54026105651

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 950739127753 64127025517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.CA©PÁvÀ£ÀAiÀÄ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.55 1200.00 780014010443 64009390142

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.47 1200.00 671923886642 402250010091080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660.00 232696703635 402250010090240-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀÆgï ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ªÀÄÆrUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.83 1200.00 738246991471 402250010138880-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ºȨ́ ÀUÀ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.69 828.00 254780070035 402250010019850-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÉæÃ±ï JA.©. ©£ï ¨ÉÆªÀÄä±ÉnÖ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.77 924.00 661354506663 1245101004488

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ DPÁ±ï PÉ.JA. ©£ï ªÀÄºÉÃ±ï PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 285715807941 1245101002069

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.94 1128.00 702959772560 402250010160440-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.30 1200.00 468819265520 338250010002360-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¸ÁPï ©ÃdÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.00 1200.00 308831376394 8503595128-3

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
¹j¯ï ¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï 

¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ
©ÃdÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.52 624.00 634279329939 402250010001930-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ±ÁAvï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 307190242778 20267325448



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 384596569086 338250010001350-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.Dgï.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 745879049747 194800101005803

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.¸ÀÄ²Ã® PÉÆA zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼À¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.34 347.00 831890505812 64126986549

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.02 1200.00 51349841682 85012405480

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÉ.©.PÀÈµÀÚ¥Àà PÉAfUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 1200.00 228942816860 692500137053701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.65 1200.00 724020319920 1162119020044

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «.C£ÀÆ¥ï ©£ï J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©¼ÀUÀÄ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 3.19 1200.00 592254925365 538280010108160-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.79 1200.00 423780099185 069250010072040-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÁåªÀ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 283839337971 538250010044540-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.©.¨ÉÊgÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 365183248310 9032200030250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ¸ÀAvÉÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.27 1200.00 939948175293 108301010003365

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA PÁ¼ÀAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 399768041070 53825001009245

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÀØ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 1200.00 663149044483 9032030001479

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ QlÖAiÀÄå ©£ï PÀjAiÀÄAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 536026051261 9032200025840

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï J¯ï.©. ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¤AUÀAiÀÄå ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.18 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.©.¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆA gÀÄzÀæAiÀÄå ºÀ¼À¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.16 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.60 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ§âªÀÄä ©.J¯ï. PÉÆ wªÀÄäAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.78 936.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ZÀÄAqÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.85 1020.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dªÀgÀAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.71 852.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀUÀÄ£ÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.76 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ºÀAqÀÄUÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÉ£Àß¥Àà ©£ï ¨Á§Ä ªÀÄÆrUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§ªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CAavÀå ©.J£ï. PÉÆA £ÀmÉÃ±ï ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¨É¼Àî¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.77 924.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ¸ÀÄAPÀ¸Á¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.83 966.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄPÀð¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.68 816.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
JA.Dgï.¸ÀÄ¢üÃgï ©£ï 
JA.JA.gÁAiÀÄ¥ÀàUËqÀ

ªÉÄÃUÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.£ÀmÉÃ±ï ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.gÀvÀßªÀÄä PÉÆA G¥ÉÃAzÀæ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÆÃªÀÄªÀÄä PÉÆA PÉ.Dgï.PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «eÉÃAzÀæ ©.Dgï. ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 588.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.J¸ï.C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ
PÀrzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.27 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ FgÉÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.82 984.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
UÉÆèÃj ¥sÉ£ÁðAr¸ï ©£ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï 

¥sÀ£ÁðAr¸ï
zÁgÀzÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.30 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.69 828.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå PÉAfUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.88 1056.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÄt¸À±ÉnÖ ©£ï ¸ÀtÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÁªÀðw PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.93 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.r.¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï zÀÄUÉÎÃUËqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.18 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï PÀjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.37 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.ºÉZï.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄqÀÌ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.88 1056.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.40 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄ ©£ï ¨Á§Ä ºȨ́ ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ GzÀAiÀÄ±ÀAPÀgï ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.05 1020.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä PÉÆA FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.16 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï GzÀÝAiÀÄå PÀqÉÃªÀÄqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.69 828.00 234259899106 85038122286



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.42 504.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ.JA ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäAiÀÄå ©£ï ¥ÀzÀäAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¢Ã¥À PÉ.PÉ. ©£ï QlÖAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.¹.UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ZÀ£Àß¥Àà eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.07 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.72 864.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA PÀjAiÀÄAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.52 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝ¥Àà ©£À wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ¥Àà PÉ.n. ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ§æºÀätå ºÉZï.n. ©£ï wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.95 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÀÄUÀÎAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀiÁ®ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁVgÀy PÉÆA GzÀÝAiÀÄå PÀqÉÃªÀÄqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.98 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.UÀuÉÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.43 516.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§ªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹Ã£À ©£ï ªÀiÁ»® ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ vÀªÀÄätÚ ©£ï vÀ¤AiÀÄ¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.n.gÀªÉÄÃ±À ©£ï wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ£ÁßxÀ ©£ï FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.gÁdÄUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
¥ÀÆtðZÀAzÀæ ºÉZï.Dgï ©£ï 

gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÀÄð¥Á®AiÀÄå ©.¦ ©£ï ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.J¸ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï vÀ®UÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.77 924.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.«.²æÃzsÀgÀ ©£ï ªÉAPÀl¸ÀÄ§âAiÀÄå PÀ¼À¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.95 660.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ D¢gÁdAiÀÄå ©£ï f£ÀßAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 660.00

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.²æÃzsÀgÀ ©£ï ©üÃªÀÄgÁªï PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 924.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.«¤vï ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.75 900.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.¦.gÁeÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÉªÀÄäQÌ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæwªÀiÁ PÉÆA gÀªÉÄÃ±ï PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 1068.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¢£ÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.33 396.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.J¸ï.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.d®eÁQë PÉÆA ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.97 1164.00

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå.n. ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆA zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.56 672.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.ªÀÄAdÄ¼À PÉÆA CuÉÚÃUËqÀ ºÉUÀÄÎqÀÄè ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.Dgï.±ÀªÀÄAvï ©£ï gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀf¤ PÉÆA ±ÉÃRgï ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1145.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ PÉÆA G¥ÉÃAzÀæ ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.ªÉÊ.gÀ« ©£ï AiÀÄAPÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.92 1104.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¯ï.±ÀgÀvï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ©.ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ vÁgÀªÀÄtÂ PÉÆA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ O¸À£À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ºÁågÀUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.PÉ.¥Àæ¸À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.r.¸ÀªÀðfvï ©£ï ¢£ÉÃ±ï UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄ¸Áé«ÄUËqÀ ©.ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.93 1116.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.f.PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉéÃvÁ J¸ï.PÉ. ©£ï £ÁUÀgÁd PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 756.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 882.00 833161999246 120000360431



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.f.PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃ±ïUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.65 780.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.C±ÉÆÃPï ©£ï ªÀÄAd¥Àà UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ¥Á¯ï ©£ï PÀ®èAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀWÀÄ£Áxï PÉ.E. ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.24 288.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.£ÁUÀgÁd ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.96 882.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÊAiÀiÁzÁ©üÃ ©£ï £ÀfÃgï ¨Á£ï ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.Dgï.¸ÀÄUÀÄt ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©.ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï GzÀÝ¥Àà ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.¸ÀA¢Ã¥ï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.¹.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.f.®Qëöä PÉÆA ¸ÀÄAzÉæÃ±ï UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.94 1128.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J.£ÁUÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.±ÀAPÀgï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÄt¸ÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ºÁågÀUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ¢Ã±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÉÆgÀnÖ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.84 1008.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ QgÀuï ©£ï gÀ«ÃAzÀæ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.n.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.54 648.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÀ¸À PÉ.JA. PÉÆA UÀuÉÃ±À UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.58 696.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÁVÃgÀvÀªÀÄä PÉÆA zÁåªÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÆ£ÀßªÀÄQÌ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ ºȨ́ ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.53 996.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1140.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.¸ÀAavÁ PÉÆA ¸ÀA¢Ã¥À PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.©.CtÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.89 1068.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.PÉ.gÀWÀÄ ©£ï PÀjÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.94 1128.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 240.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ vÁd¤ßÃ¸Á PÉÆA ¥ÉÊgÉÆÃeï C°SÁ£ï ¨ÉlÖUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.68 816.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ªÀÄÆ®gÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¨sÁPÀgï.J¸ï ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀAiÀÄ£À £ÀgÉÃAzÀæ ©£ï £ÀgÉÃAzÀæ vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.84 1008.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀuÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.67 804.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.¹.ªÀÄzÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºȨ́ ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.79 948.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.81 972.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.26 312.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ºÉZï.r.gÀªÉÄÃ±ï DZÁgï ©£ï 

zÁåªÁZÁgï
©.ºÉÆ¸ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.36 432.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «ÄÃ£ÁQë PÉ.¦. ©£ï UÀeÉÃAzÀæ vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.99 1188.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.ªÀÄºÉÃAzÀæ ©£ï ªÉÄt¸À±ÉnÖ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.71 852.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.JA.C¦ðvÁ PÉÆA ¸ÀAzÉÃ±À ©.n. vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÉÃ±ï UËqÀ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.47 564.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä PÉÆA £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.42 504.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉÃRgï ©£ï CtÂÚ¥ÀÆeÁj ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.22 564.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 360.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀÀvÀß PÉÆA gÀ«ÃAzÀæ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ºÉZï.J¸ï.¹ÃvÁ®Qëöä PÉÆA 

£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ
UÀÄwÛ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 240.00 367107322089 069250013663920-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.eÉ.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.90 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ VqÉØÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.20 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.85 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dÄgÁªÀiï ©£ï zÁåªÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.80 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄgÁA ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.56 672.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.PÉ.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.48 576.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÉæÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.52 624.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.78 936.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀ PÉÆA gÀÄzÉæÃ±ï ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.82 984.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà eÉÆÃUÀtÚPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.96 1152.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ wÃxÀð PÉÆA CtÚ¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.28 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «ÃuÁ PÉÆA £ÁUÉÃ±ÀUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.¹.«ªÉÃPÀ ©£ï ZÀAzÀæºÁ¸ï £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÁAiÀÄwæ PÉÆA £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.53 636.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀægÁdAiÀÄå ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.83 996.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁeÉÃAzÀæ JA.J¯ï. ©£ï ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.¦.¨sÀgÀvÀgÁeï ©£ï ¥ÀzÀägÁdåAiÀÄ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÁPÁëAiÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆA «±Àé£ÁxÀgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
gÀ«eÁ£ï PÁqÉÆÃðeÁ PÉÆA ¥ÉÃzÀÄæ 

PÁqÉÆÃðeÁ
¸ÀA¸É

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ºÉZï.¸ËzÁ«Ä¤.Dgï gÁªï ©£ï 

gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.67 804.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.eÉ.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.20 240.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï D¢gÁdAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.38 456.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.eÉ.ZÀAzÀægÁdAiÀÄå ©£ï eÁé®£ÀAiÀÄå ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï ZÀAzÀæ¥ÀàAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.72 864.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå vÉÆÃlzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 216217891684 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ Cfvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï zsÀªÀÄð¥Á®AiÀÄå PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.84 1128.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀzsÀðªÀiÁ£ÀAiÀÄå ©£ï D¢gÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.²æÃ¥Á®AiÀÄå ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 816.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
©.JA.ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ ©£ï 

ªÀiÁPÁðAqÉÃAiÀÄ¨sÀlÖ
vÀ®UÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.¹.¨sÀgÀvï gÁeï ©£ï ZÀAzÀ¥ÀàAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.n.¥ÀæªÉÆÃzï PÀÄªÀiÁgï ©£ï f£Àß¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.50 720.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ªÉÄÊPÀ¯ï ¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ ©£ï ¥sÁæ¤ì̧ ï 

¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ
¸ÀA¸É

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 216217891684 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.£ÁUÉÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÀæ¥ÀàAiÀÄå PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀä¥Àæ¸ÁzÀ ©£ï dAiÀÄªÀªÀÄð±ÉnÖ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ F£ÀgÁdAiÀÄå ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ D¢gÁdAiÀÄå ©£ï f£ÀßAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.75 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÃzÁªÀw PÉÆA ªÉAPÀlZÀ®AiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀÄqÀÄ¥À PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃµÉÃtPÀÄªÀiÁgï ©£ï J¸ï.r.G¥ÀzsÁåAiÀÄ ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.J£ï.dUÀ¢Ã±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉA¥ÀªÀÄä PÉÆA ºÁ®UÀAiÀÄå PÀ¼À¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀgÀuÉÃAzÀæ.J¸ï. ©£ï ©.±ÁAvÀgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ«AzÀgÁªï ©£ï «µÀÚ¥ÀàAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 316217891684 85033518375



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ºÉZï.¦.gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï 

¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 256217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÉæÃªÀÄ£Áxï ºÉZï.eÉ ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 896217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.ºÀjÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.¹ÃvÀgÁA ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.ºÉZï.¹ÃvÁgÁA ©£ï ºÀjAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.¦.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.ºÉZï.ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ºÁ¯ÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
Dgï.©.AiÀÄeÉÕÃ±ÀégÀªÀÄÆwð ©£ï 

¨sÁgÀwÃ±ÀªÀÄÆwð
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃ±À ©£ï PÀÈµÁÚZÁj vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀªÀÄð±ÉnÖ ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀmï vÀ®UÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.«.¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.«.UÀt¥ÀwUËqÀ ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ªÀÄgÉÃ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J£ï.gÀ« ©£ï £ÁUÀAiÀÄå ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 360.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄ¼Àî¥Àà ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï ©½ÃUÀAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.©.gÁdÄ ©£ï ¨ÉlÖAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA ¨ÉÊgÀAiÀÄå aªÀÄälUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 360.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.r.¤AUÉÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï.JA. ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ HgÀÄ§UÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.94 1128.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.E.UÀuÉÃ±À ©£ï FgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï »jÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.PÉ.°AUÀ¥Àà ©£ï PÀÄAqÀ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.Dgï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀA¢Ã±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.E.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï r.J¸ï.²ªÀtÚUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.Dgï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ f.JªÀiï. ©£ï ªÀÄjÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ºÉZï.¹.¨sÁ¸ÁÌgÀZÁj ºÉUÀÎgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.90 1080.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J£ï.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.29 348.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ºÁ®¥ÀàUËqÀ f.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀt¥Àw ºÉZï.J¸ï ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ºÁgÀäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï ©£ï dªÀgÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.JA.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ºÁgÀäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.¥ÀæPÁ±ï ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ¨ÉÊzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäöªÀÄä PÉÆA ¤AUÀ¥Àà ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.PÉ.±ÀAPÀgï ªÀÄÆwð ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ UËqÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 923079760916 9032200024235



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.C±ÉÆÃPï ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ºÁgÀäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¯ï.gÀÄzÁæZÁj ©£ï ®PÀëöäuÁZÁj ºÀAvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.72 864.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
AiÀÄÄ.Dgï.zÉÃªÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï 

gÁªÉÄÃUËqÀ
¤qÀUÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.70 840.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.E.¸ÀÄ£ÀAzÀ PÉÆA ªÉAPÀmÉÃ±ï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀuÉÃ±ï JA.©. ©£ï ©½ÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉÊ¯Á ºÉZï.¦. PÉÆA ªÀÄÄPÀÄAzÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¯ï.«zÁå PÉÆA ©.¦.®PÀëöätUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.©.ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 372.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.©.GµÁªÀÄtÂ PÉÆA gÀÄzÉæÃ±ï UËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.¹.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÁªÀÄðQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.42 504.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÆd PÉÆA ªÉAPÀmÉÃ±ï ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.J¸ï.©½ÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «±Á®ªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.67 804.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.57 684.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆA ªÀgÀzÀ¥ÀàUËqÀ D£Áß¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.67 804.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ DªÀgÀ PÉÆA JA.JA.ºÀ«ÄÃzï ¤qÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.JA.ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ZÀPÀÆÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.99 1188.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.©.dAiÀÄ¥Á¯ï ©£ï ©½ÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.94 1128.00 203079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.n.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£À vÀªÀÄätÚUËqÀ ºÁgÀäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 467107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.n.QÃwð PÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ GzÀÄ¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.¹zÉÝÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.f.¥ÉæÃªÀiÁ PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.E.ºÉUÀÎqÉUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.96 1152.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.91 1092.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.¥ÀÄµÀà PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¹.VjÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 6671215285621 20084549282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.ªÉÊ.PÀ«vÁ PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ HgÀÄ§UÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 5023135054 916878028005

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ®vÁ PÉÆA gÉÃªÀ¥Àà PÀ£Àß½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.gÉÆÃ»vï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 653079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.E.£ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ ªÀÄrØPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 267107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.n.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.67 804.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀAUÁzsÀgÀUËqÀ ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.r.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.E.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ±ÉlÄæ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¹.zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï ZÉ£Àß¥ÀàUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.zÁ£À¥Àà ©£ï ²ªÀtß PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.96 1152.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.©.dAiÀÄgÁA ©£ï ©½ÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.91 1092.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.J£ï.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 823079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄ¯ÉèÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.J.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï gÉÃªÀ¥Àà PÀ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.gÁeÉÃAzÀæ ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.Dgï.wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.94 1128.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.©.ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ©½ÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉ.PÉ. PÉÆA ªÀÄjÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.J.«dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.r.CuÉÚÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.38 456.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA ©½UËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 423079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.J¸ï.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 567107322089 069250013663920-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
AiÀÄÄ.JA.GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ
HgÀÄ§UÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 384259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.JA.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 986217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f.JA.gÁzsÁ PÉÆA ªÉAPÀmÉÃ±ï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 673161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¹.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ GgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 793239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃ±ï ©£ï °AUÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.44 528.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.J¸ï.£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï 

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ
PÀtZÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.90 1080.00 843079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.¯ÉÆÃ»vï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.94 1128.00 767107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.¢¨ÉâÃUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.JA.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå GUÉÎÃºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.60 720.00 220178916848 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.ºÉZï.GªÀiÁ PÉÆA gÀªÉÄÃ±ï ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 583161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.72 864.00 963239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÀAvï ©£ï ¥ÀÆuÉÃð±ï CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ L¸ÀªÀÄä PÉÆA ªÉÆºÀªÀÄäzï zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.©.¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.87 1044.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.JA.¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ GzÀÄ¸É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.90 1080.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.©.¸ÀAzÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.84 1008.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃ±ï ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 603079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 787107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.¹.C±Àévï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 524259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.¥ÀæwªÀÄ PÉÆA «dAiÉÄÃAzÀæ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.89 1060.00 966217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.Dgï.AiÀÄdªÀiÁ£ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ QgÀÄUÀÄAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 243161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.JA.gÀavï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ZÀPÀÄÌrUÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 333239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J.©.AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆA ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ZÀPÀÄÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.JA.gÉÃªï £Áxï ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ZÀPÀÄÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.C¢Ã¥À ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ GgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.©.¢£ÉÃ±ï ©£ï §ÄgÀÄqÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.45 540.00 637107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¤Ã®PÀAoÀZÁgï ©£ï ¥ÀzÀäZÁgï GUÉÎÃºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 840.00 584259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 596217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 783161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃªÀÄä PÉÆA ¹zÀÝAiÀÄå ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 883239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀtÚAiÀÄå ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.53 636.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ªÀÄgÉÃ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.78 936.00 293079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨ÉÊzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÊgÀAiÀÄå ©£ï PÀÄgÀÄqÀAiÀÄå a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 324259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ©½ÃAiÀÄ¥Àà §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.32 384.00 126217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 383161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.PÀÄ±À ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 883239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÄÊwæ PÉÆA dUÀ¢Ã±ï PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.eÉ.C±Àéxï ©£ï dUÀ¢Ã±ï PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.71 852.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.n.dUÀ¢Ã±ï ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.CgÀÄuï E£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄ®Qëöä PÉÆA §¸ÀªÀgÁdÄ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.64 768.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄdªÀiÁ£ÀUËqÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.JA.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ zÉÆÃtUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÀÄðgÁeï ©£ï £ÀAd¥Àà f.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.66 792.00 453079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.Dgï.¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 857107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸À.¥ÀÄµÁàªÀw PÉÆA ¸ÀzÁ²ªÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.52 624.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.Dgï.±ÁAvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.87 1044.00 516217891684 85033518375



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «dAiÀiï PÉ.J¸ï. ©£ï AiÀÄdªÀiÁ£ÀUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 985161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.©.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 993239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.Dgï. ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.65 780.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©½AiÀÄAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ¨Á£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÁ£ÀQ PÉÆA £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ vÀvÉÆÌ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ vÀvÉÆÌ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ºȨ́ ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 360.00 479997874996 253250010006290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.Dgï.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.71 852.00 406360655164 253250010110250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï zÁåªÀ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÀÄð¥Á® ©£ï LAiÀÄtÚ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.39 468.00 479997874996 253250010006290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CPÀÌªÀÄä PÉÆA PÀ¯ÉèÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 406360655164 253250010110250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J.¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.¥ÁªÀðw PÉÆA zsÀ£ÀAdAiÀÄ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 930.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï £ÀAd¥ÀàUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ ©£ï ªÉÆÃl±ÉnÖ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CuÉÚÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAd¥Àà ªÀÄÆrUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.81 972.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.Dgï.gÀ« ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀAqÀÄUÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 479997874996 253250010006290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.PÉ.¥Àæ¸À£Àß ©£ï PÀjÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 840.00 406360655164 253250010110250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.zsÀªÉÄÃð±ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉÆåÃw PÉÆA VjÃ±ï PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉæUÉÆÃj r.PÀÄ£Áß ©£ï JA.JA.PÀÄ£Àß PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
¸À¬ÄÃzÁ SÁvÀÆ£ï PÉÆA £À¦üÃ¸ï 

CºÀªÀÄäzï
ªÀÄÆrUÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £À¦üÃ¸ï CºÀªÀÄäzï ©£ï C¸ÀÎgï CºÀªÀÄäzï ªÀÄÆrUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA PÀjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¥ÀzÉäÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.E.PÁªÉÃj PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.PÉ.PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï PÀ¯ÉèÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CuÉÚÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄÆrUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 974116245722 13274021932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¸Ázï ºÉZï.J£ï. ©£ï £ÀAd¥ÀàUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.UËgÀªÀÄä PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁUÀå PÉÆA ªÀÄºÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.PÉ.GªÉÄÃ±ï ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.79 948.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.±ÉÃµÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
JA.Dgï.¥ÀÄuÉÃð±ï ªÀÄÆwð ©£ï 

gÀÄzÀæAiÀÄå
©¼ÀUÀÄ¼À

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J¸ï.CuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀÄÄUÀæºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J.gÀ« ©£ï C¥ÀàtÚUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.98 1176.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÁZÁj PÉ.Dgï. ©£ï gÀÄzÁæZÁj PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.82 984.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.eÉ.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ UÀ§â½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀjÃ±ï JA.¹. ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ºȨ́ ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.68 816.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ïUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.75 900.00 974116245722 13274021932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÉÄÃð±ï JA.f. ©£ï UÀÄAqÀ±ÉnÖ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 516.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ VjÃ±ï UËqÀ ©£ï zÀÄUÉÎÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.46 552.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.ZÀAzÉæÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ »¯ÁØ CgÉÃ£Áß ©£ï jZÀgïØ CgÉÃ£Áß ªÀÄÆrUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÉÃ±ï J¸ï ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ ºȨ́ ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.JA.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.95 1140.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.58 696.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.©.£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.f.£À«Ã£À ©£ï UÀÄAqÀ±ÉnÖ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.42 504.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.44 528.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.78 936.00 216217891684 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ jZÀgïØ CgÉÃ£Á ©£ï J. CgÉÃ£Áß ©ÃdÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.n.¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆA CuÉÚÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.88 1056.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
¸ÀÄa£ï ¸ÀÄfvï CgÉÃ£Áß ©£ï jZÀgïØ 

CgÉÃ£Áß
ªÀÄÆrUÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.JA.¸ÀÄªÀÄvï ¥ÀmÉÃ¯ï ©£ï 

PÉ.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J.vÉÃd¹é ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J.ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÁåªÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.63 756.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.PÉ.ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï PÀ®èAiÀÄå vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï UÀÄqÀØAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA zÁåªÀAiÀÄå CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀtÚ ©.J¸ï. ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.PÉ.ºÀjÃ±ï ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀjÃ±À J¸ï.¦. ©£ï ¥ÀzÀäAiÀÄå §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 479997874996 253250010006290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.¸ÀÄ«ÄvÀæ ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 406360655164 253250010110250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï FgÀAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.J¸ï. ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 360.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.33 396.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸À§âAiÀÄå §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.97 1164.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA FgÀAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.86 1032.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.49 588.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 960.00 228695120544 069250010029460-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1067.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃPÀAoÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.66 792.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀ¯ÁåtÂ PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÊgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ wæ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.¸ÀvÉåÃAzÀæ ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1098.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.¥ÀÄlÖ±ÉnÖ ©£ï ¸ÀÄ§â±ÉnÖ ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.99 1188.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ vÀÈ¦Û ©.Dgï ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªï §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.Dgï.ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ©£ï gÁdUÉÆÃ¥Á® ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1067.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆA ²æÃPÀAoÉÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.J¸ï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄAw PÉÆA PÀÈµÀÚ¥Àà wææ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.34 408.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.©.gÁdÄ ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.56 672.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀäªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄAvï eÉ.©. ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 247726825609 069250013657920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CtÚ¥Àà ©£ï GzÀÝ¥Àà ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 971302278292 069250010058060-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.JA.VjÃ±ï ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 927266198818 120001496791

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ n.PÉ.CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 285727133214 1162101023437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.f.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 607527930854 1151010100102050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁtÂ PÉÆA PÀvÀtªÉÄÃ¹ÛçÃ PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.22 264.00 253344806732 54026125000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.©.dAiÀÄ²Ã® PÉÆA ºÀjÃ±ï §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 886095626051 1162101014290

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¹.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 720174121329 9112200069200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.©.¸ÀÄzsÁ PÉÆA ²ªÀPÀÄªÀiÁgï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.72 864.00 469236345649 1162101018739

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÉÆªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 494800504097 64210426772

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄµÀä J.JA. PÉÆA ¥Àæ¨sÁPÀgÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 528039173472 363250010158140-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.f.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÉÆ£ÉßÃPÉÆ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 666480456526 54026126025

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.J¸ï.dAiÀÄzÉÃªï ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 495807409801 363250010156100-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J.¦.aPÀÌªÀÄä PÉÆA AiÀÄdªÀiÁ£ÀUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 327817117444 5402609819-8

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 265908111351 85049826755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.n.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 207183518724 402250010150220-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 646377703289 402250010019539-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.f.GªÀiÁ¥Àw ©£ï UÀÄqÉØÃUËqÀ §PÀÌr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 793596412046 402250010047290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J£ï.ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ªÀÄgÉÃ¨ÉÊ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 347426754318 85028756757

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.PÉ.¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ©£ï PÁAvÀÄ¥ÀÆeÁj ¨ÉÊzÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 521804360378 8501973917-5

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA UÉÆÃ¥Á®UËqÀ CtdÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 781702872843 13269003250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.Dgï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 978208952602 402700080084930-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§ªÀÄä PÉÆA ¨ÉlÖAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540149103626 338250010006350-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ©½UÀAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 572130613349 864101002603

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 418534409835 538250010094340-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.Dgï.C±ÉÆÃPï ©£ï ©.PÉ.gÁªÀÄAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 803034600985 864101013368

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.²æÃ¥Ázï C±Àéxï ©£ï JA.J£ï.C±Àéxï PÁgï ¨ÉÊ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 229846650390 538250010054310-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 700408659484 1326901367-7

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÆ¥ÀC±Àéxï ©£ï JA.J£ï.C±Àéxï ªÀÄÆqÀ¸À¹ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 465881283146 13269023368

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁdªÀÄä PÉ.¦. PÉÆA JA.JA.¤AUÉÃUËqÀ ªÀÄÆqÀ¸À¹
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 872162219080 2602101503

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.©.PÀ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 211014403481 903200023344

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.gÀ« ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 247726825609 069250013657920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.¦.ªÀ¶ðvï ©£ï ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.Dgï.¸ÀwÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.77 924.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.AiÀÄÄ.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.©.±À²PÀgÀuï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.Dgï.ºÁ¯ÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆA ºÁ¯ÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.32 384.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.©.±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.¸ÀÄ²ävÁ PÉÆA ªÀÄºÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.¸ÉÆÃªÀÄ£Áxï ©£ï zÁåªÀ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 608393075842 363250010069910-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.©.«±Àé£ÁxÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.92 1104.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ  ©£ï ªÀÄAd¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 784514563511 5382500100361400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ©£ï ¨ÉÆÃ§tÚ PÀ¼À¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 480.00 352343191415 36464736717

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.Dgï.¯ÉÆÃPÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 365238523330 864101005055

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¨ÉÆÃ§ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 720.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.¨sÁ¸ÀÌgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA wªÉÄäÃUËqÀ PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁWÀªÉAzÀæ ©£ï ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ PÀ¼À¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆA £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ªÉÄÊPÀ¯ï ¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ ©£ï ¥Áæ¤ì̧ ï 

¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ
¸ÀA¸É

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄAvï ©£ï ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.n.ªÀÄºÀªÀÄäzï ©£ï ºÁf.¦.E¢Ý£À§â ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.J£ï.¨sÀgÀvï gÁeï ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¦.PÀ°ÃA ©£ï E¢ÝÃ£À§â ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.¦.¸ÀÄUÀA¢ü¤ PÉÆA ªÉAPÀl¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄ ©£ï UÀAUÁ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ QlÖAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.90 1080.00 228695120544 069250010029460-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.98 1176.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®°vÀ PÉÆA PÉAZÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ «gÉÃ±ï ©£ï AiÀÄAPÀAiÀÄå EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉÊ.J¸ï.ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁdÄ ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 710632395941 108301051004839



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆA ºÉÆ£ÀßAiÀÄå zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï »jUÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ§ªÀÄä PÉÆA ¨ÉlÖAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 228695120544 069250010029460-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¹.£ÉÃªÀÄgÁeï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.JA.¤AUÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.C²é¤ PÉÆA GªÉÄÃ±À HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÉÆÃd PÉ.PÉ. PÉÆA GªÉÄÃ±ï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.19 228.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.JA.¥Àæ¸À£Àß PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÉÆÃ®Ä
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.¦.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C²é¤ JA.f PÉÆA C±Àévï PÀÄªÀiÁgï PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 720.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ©.J¯ï. ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ¨ÉÊzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.25 300.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ¨ÉÊzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.r.®°vÀ PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.98 1176.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.©.PÀÄ¸ÀÄªÀÄ PÉÆA PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.91 1080.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉ̄ É£ï r¸ÉÆÃd ©£ï ¥ÀæPÁ±ï r¸ÉÆÃd UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 480.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.JA.gÁeÉÃ±ï ©£ï ªÀÄÄvÉÛÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.JA.¸ÀÄªÀtð PÉÆA zÀAiÀÄ¸ÁUÀgï ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄgÀÄªÀ¥Àà ©£ï ¨ÁqÀÄ CtdÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.77 924.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J¸ï.«£ÉÆÃzï ©£ï PÉ.©.¹zÉÝÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ QgÀÄUÀÄAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.¦.¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï ¥ÀzÉäÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.¦.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ eÉ.Dgï.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÁdÄ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
ºÉZï.J¸ï.dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ
HgÀÄ§UÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ r.©.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¨Á¸ÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.74 888.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¢£ÉÃ±À ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄÄ.©.ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ©½UÀAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÆuÉÃð±À ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÁåªÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå eÁªÀ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄAiÀÄå ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.56 672.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå WÀlÖzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ CtÚ¥Àà ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆA gÀÄzÀæAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨Á¸ÀªÀÄä PÉÆA §vÀèAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©½UÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÆªÀAiÀÄå ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄUÀÎ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå ºȨ́ ÀUÀ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.60 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ §¸ÀªÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.96 1152.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÉÄÃð±ï ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.83 996.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¦.£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï.f.ºÀÄZÉÑÃUËqÀ ©£ï UËgÉÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.Dgï.ºÁ®¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà±ÉnÖ ©ÃdÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.35 420.00 974116245722 13274021932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
®PÀëöäªÀÄä AiÀiÁ£É dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA 

FgÉÃUËqÀ
PÀÄ£ÀßºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 1140.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.J£ï.¥ÀÄlÖgÁdÄ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÁgï¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.65 780.00 216217891684 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÉ.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï PÀ¯ÉèÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 840.00 216217891684 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.95 1140.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C¤Ã¸ï ©£ï ZÀAzÀÄæ WÀlÖzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 600.00 923079760916 9032200024235



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï ©£ï ºÁf ¦ E¢Ý£À§â PÀ¼À¸À
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ dÄ¨ÉÃzÀ PÉÆA E¸Áä¬Ä¯ï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ UÀt¥Àw PÉÆA gÁªÉÄÃUËqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.Dgï.±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.¹.£ÁUÉÃ±À ©£ï ZÀAzÀÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ f£ÀgÁdAiÀÄå ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÉÄÃð±ï ©£ï C¥ÀÄà ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zÁPÁëAiÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆA «±Àé£ÁxÀgÁªï PÀ¼À¸À
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¥Á®AiÀÄå ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ J.J¸ï.¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.eÉ.zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï f£Àß¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 228695120544 069250010029460-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¤ÃvÀ PÉÆA ±ÉæÃtÂPÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ zsÀªÀÄð¸ÁªÀiÁædå ©£ï £ÁUÀgÁdAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±À ©£ï ©.¨Á§Ä PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 480.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÆªÀ¥Àà ©£ï ªÉÆÃAl vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå PÀqÉÃªÀiÁqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ¨sÁµï zÉÃªÀ¥ÀÄvÀæ ©£ï PÀÄAzÁgï ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ PÉ.¹.£ÁUÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥Àæ¸Ázï ±ÉuÉÊ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ±ÉuÉÊ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÁAvÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä PÉÆA d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÁZÁj ©£ï ±ÉÃµÁZÁj PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæªÉÆÃzï ©£ï ²æÃ«ªÁ¸ÀgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ©£ï ªÉAPÀl¸ÀÄ§âAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA a£ÉßÃUËqÀ PÀ¼ÀPÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ ©£ï gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï.J¸ï.¸ÀÄ§æºÀätå ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàAiÀÄå PÀ¼À¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï zsÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀàAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ©.J¸ï.C²é¤ PÉÆMA ¥Àæ«Ãt ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀl¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï ±ÁAvÀgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ JA.JA.¸ÀwÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1200.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ
¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄeÁ¬Äzï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï 

AiÀÄÆ¸À¥sï
§tPÀ¯ï

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.36 698400.00 315922635766 131517200000580-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ ±À«ÄÃ£À ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÉÆA ªÉÆºÀªÀÄäzï D° §tPÀ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 776000.00 669520814666 131517700000480-4

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
£ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 
¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄeÁ¬Äzï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï 

AiÀÄÆ¸À¥sï
§tPÀ¯ï

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.36 252000.00 315922635766 131517200000580-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥Á°ºË¸ï WÀlPÀ 

¤ªÀiÁðt
J£ï.ºÉZï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
2500 sqm 955000.00 519094716825 10729269187

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥Á°ºË¸ï ¨É¼ÉUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
J£ï.ºÉZï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
2500 sqm 175000.00 519094716825 10729269187

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ PÉ.©.¹zÉÝÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 75000.00 817848683378 64034479521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¥ÀAZÁPÀëj ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.85 75000.00 608393075842 363250010069910-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ JA.«.dUÀ¢Ã±ï ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.34 75000.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.08 75000.00 784514563511 5382500100361400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ
ªÀiÁ£À¸À JA.UËqÀ AiÀiÁ£É ªÀiÁ£À¸À PÉÆA 

ºÉZï.PÉ.ªÀÄ£ÉÆÃeï
PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä J¸ÉÖÃmï

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.28 75000.00 352343191415 36464736717

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ f.PÀÈµÀÚ ©£ï UÀÄgÀÄªÀªÉÄÃ¹ÛçÃ vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4.38 75000.00 365238523330 864101005055



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀÄqÀÄ¥À ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 75000.00 302239639596 8644101005055

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÀAiÀÄå vÉÆÃlzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 4000.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 3120.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
©.¹.¸ÀÄ§æºÀätå ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ̈ sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.40 4000.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
J.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥Àà vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.10 3600.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 14750.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï §ÆzÀÄªÉÄÃ¹ÛçÃ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 14750.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀÄqÀÄ¥À PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 3.38 14750.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 14750.00 974116245722 13274021932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
f.¦.ZÀAzÀÄæ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 10959.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22538.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
zsÀªÉÄÃð±ï ©£ï C¥ÀÄà ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22538.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22538.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
PÉ.Dgï.¨sÁ¸ÀÌgÀ ©£ï PÉ.gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆ¸ÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22538.00 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
gÁzsÀªÀÄä PÉÆA CuÉÚÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22538.00 365238596330 1162101014177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
Dgï.«.¸ÀwÃ±ï gÁªï ©£ï «±Àé£ÁxÀgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 22538.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï d£ÁzsÀð£À vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 10899.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 

¤ªÀðºÀuÉ 
UËgÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËÀqÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 10899.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå ©£ï C£ÀAvÀ¸ÀÄ§âgÁªï PÀ£Áß¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 5200.00 0.80 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

J¯ï.J¸ï.£ÁUÀgÀvÀß PÉÆA gÁd±ÉÃRgï PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 0.40 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

®°vÀ PÉÆA gÁdÄ f.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1300.00 0.20 479997874996 253250010006290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ZÀPÀÆÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 0.40 406360655164 253250010110250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

©.PÉ.PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï PÀ¼À¸ÀAiÀÄå ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 1.33 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

UÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA ¤AUÀAiÀÄå ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 0.40 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

®PÀëöät ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 0.40 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

«ÃgÉÃ±ï ©£ï AiÀÄAPÀAiÀÄå ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2600.00 0.40 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ 

CªÀÄÓzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï 
ºÀÄ¸ÉÃ£ï

§tPÀ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

3900.00 0.60 339302175481 20175554154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É r.f.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 12000.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ºÉZï.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.60 18000.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É PÉ.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 12000.00 228695120544 069250010029460-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É PÉ.f.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï UÉÆÃ«AzÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 12000.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É f.¦.¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.33 10000.00 841758397894 54026133281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¸Á®ÄªÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.33 10000.00 878636430236 2532500100242000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É «.UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ªÉAPÀl¸Áé«Ä ºÀ¼À¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 12000.00 667992278105 54026101577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï C±ÉÆÃPÀUËqÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.06 12000.00 501241425737 108301051000109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É AiÀÄÄ.©.£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.43 12000.00 637701505905 85043733876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É QlÖAiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 24000.00 540663009358 115101010207962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É PÉ.Dgï.¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉÆA «±Áé«ÄvÀæ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 30000.00 855469892041 1245101003011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ºÉZï.ªÉÊ.C«ÄvÁ PÉÆA AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 30000.00 710632395941 108301051004839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É JA.J¸ï.C±Àéxï ©£ï JA.JA.¤AUÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.20 6000.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ¸ÁgÀzÀ PÉÆA f.¥À¼À¤¸Áé«Ä ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 22000.00 800122272652 402250010196380-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ®PÀëöät ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 12000.00 415138925772 20267489962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À PÀÈ¶ ¨Á¼É ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï §ÆzÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 7000.00 400426504926 1245101005821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.J¸ï.dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ vÀvÉÆÌ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 455042580953 115101010013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.PÉ.ZÀAzÉæÃ±ï ©£ï PÀjÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 656360176218 54026136623

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.JA.dAiÀÄ¥Á¯ï ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 289502129600 32926614071

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀÄ°UËqÀÄæ J¸ï.Dgï. ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.38 7600.00 435112163487 64140828153

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.J¸ï.ZÀAzÀ£À PÉÆA gÀªÉÄÃ±ï ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 944716608830 64038481718

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.f.¸ÀvÉåÃAzÀæ ©£ï UÀÄqÉØÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 284701205635 1162101021228

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.n.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï vÀªÀÄätÚUËzÀqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 240663009358 115101010007962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.J¸ï.C²é¤ PÉÆA GªÉÄÃ±ï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 974116245722 13274021932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J.¦.aPÀÌªÀÄä PÉÆA AiÀÄdªÀiÁ£ÀUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 880632564899 120000734680

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.J£ï.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 690538049325 2532500101165300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.¦.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 654899063344 1162101022669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.f.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 6671215285621 20084549282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 5023135054 916878028005

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÉ.J£ï.¸ÀÄ§æºÀätå ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 22670862735 8501955912-6

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.©.zÉÃªÀgÁeï ©£ï PÉ.Dgï.¨sÉÊgÀ¥Àà PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 780804648863 54026085939



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 620160032934 470238218566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.r.¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï zÉÃªÀgÁdÄ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 239798821478 64104487863

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.©.zÉÃªÀgÁeï ©£ï ¨Á¸ÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 358673577781 54026099340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.J£ï.¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï £ÀAd¥Àà ©ÃdÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 993449097866 363250010159980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¸ÁPï ©¼ÀUÀÄ¼À
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.42 8400.00 768775009229 620160050476

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÁ¼ÁZÁgï ©£ï ¹zÁÝZÁgï £ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 799431594794 54026105651

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ L.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 950739127753 64127025517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ JA.AiÀÄÄ ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 780014010443 64009390142

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.¦.ZÀAzÀÄæ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 671923886642 402250010091080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.f.dUÀ¢Ã±À ©£ï UÀeÉÃAzÀæAiÀÄå ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 232696703635 402250010090240-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.¸ÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÉÃ±ÀªÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 738246991471 402250010138880-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.PÉ.ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚzÉÃªÀgÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 254780070035 402250010019850-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÁPÀªÀÄä PÉÆA gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 661354506663 1245101004488

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÀmÉÃ±ï ºÉZï.J¸ï. ©£ï ¹ÃvÀ¥ÀàUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 285715807941 1245101002069

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
J£ï.J¸ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 

J£ï,¸ÀÄ¨Áæªï
vÀ®UÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 8000.00 702959772560 402250010160440-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï ªÉAPÉÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 468819265520 338250010002360-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï ZÀAzÀæ¥ÀàAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 308831376394 8503595128-3

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
n.«.¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚ 

ºÉ̈ Áâgï
vÀ®UÉÆÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 8000.00 634279329939 402250010001930-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ¥Á®AiÀÄå ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 307190242778 20267325448

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.39 8000.00 384596569086 338250010001350-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 745879049747 194800101005803

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå UËvÀÄºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 6000.00 831890505812 64126986549

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå ºÀAqÀÄUÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 6000.00 51349841682 85012405480

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄ£ÉÆÃeï PÉ.JA. ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ PÉÆtUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 228942816860 692500137053701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 6000.00 724020319920 1162119020044

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000.00 592254925365 538280010108160-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000.00 423780099185 069250010072040-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.n.¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ©£ï vÀÄPÀæ ¥ÀÆeÁj PÀÆªÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 283839337971 538250010044540-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ CtÚAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©¼ÀUÀ° ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 365183248310 9032200030250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 939948175293 108301010003365

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 399768041070 53825001009245

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.n.GzÀAiÀÄ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 663149044483 9032030001479

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.ªÉÊ.¢£ÉÃ±ï ©£ï AiÀÄ®è¥ÀàUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 536026051261 9032200025840

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÉÃµÀªÀÄä ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.32 6400.00 923079760916 9032200024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.PÉ.¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ©£ï PÀjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 367107322089 069250013663920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 234259899106 85038122286

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.©.CuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 216217891684 85033518375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁgÁAiÀÄt ©.f. ©£ï VqÀØAiÀÄå §tPÀ¯ï ¸À©è ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 833161999246 120000360431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÁªÀÄtÚ §tPÀ¯ï ©£ï PÀ®èAiÀÄå §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 223239575847 6453101000439

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.J¯ï.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 901176428467 363250010071910-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.PÉ.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 285715807941 1245101002069

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÉ.©.¸ÀwÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 702959772560 402250010160440-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.PÉ.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 468819265520 338250010002360-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.¹.ªÀÄAdÄ¼À PÉÆA eÉ.©.¸ÀwÃ±ï eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 308831376394 8503595128-3

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.JA.¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 508566095957 069250013716750-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.r.®PÀëöätUËqÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 789066887054 34533798556

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ r.J¯ï.¯ÉÆÃ»vï ©£ï r.r.®PÀëöätUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 247726825609 069250013657920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.©.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ºÉ§âjUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 971302278292 069250010058060-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ²ªÀtÚ±ÉnÖ PÉÆÃV¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 927266198818 120001496791

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.¦.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¥ÀÄlÖgÁdÄ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 285727133214 1162101023437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸Á«wæ PÉÆA ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 607527930854 1151010100102050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 253344806732 54026125000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.J£ï.¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 886095626051 1162101014290

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.ºÉZï.UÀuÉÃ±ïZÁgï ©£ï ºÀÄZÁÑZÁgï §QÌ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 720174121329 9112200069200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.J.±ÉÃRgï ©£ï CtÂÚ¥ÀÆeÁj ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 469236345649 1162101018739

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.PÉ.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 494800504097 64210426772



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÉ.©.¸ÀwÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 528039173472 363250010158140-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.PÉ.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 666480456526 54026126025

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.¹.ªÀÄAdÄ¼À PÉÆA eÉ.©.¸ÀwÃ±ï eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 495807409801 363250010156100-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÁæªÀw PÉÆA UÀÄqÀØtÚ±ÉnÖ ¥sÀ®ÄtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 327817117444 5402609819-8

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.©.EAzÀæªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄAzÉæÃ±ïUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 265908111351 85049826755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.n.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 207183518724 402250010150220-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
ºÉZï.¦.gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï 

¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 8000.00 646377703289 402250010019539-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ Dgï.«.¸ÀwÃ±ï gÁªÀ ©£ï «±Àé£ÁxÀgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 793596412046 402250010047290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÁ£ÀQ PÉÆA gÁWÀÄ PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 343753991685 538250010054720-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 886826914650 069250010047410-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 532974873711 069250010039160-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀ¸ÀAvÀAiÀÄå ©£ï PÀtUÀAiÀÄå GUÉÎÃºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 715082163211 9112200025182

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀtÚAiÀÄå ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 500345649354 85020266181

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ vÉÃeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ zÉÃªÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 379068947147 253250010080650-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÉ.E.¸ÀÄeÁvÀ PÉÆA zÉÃªÀgÁdÄ ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 628900925717 1162101023845

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ E£ï PÉ.ºÉZï.gÁªÀÄAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 644311105934 85028756349

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.J£ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 967829994240 13250026153

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ d«ÄÃ¯Á ±À«Äæ£ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï gÀ¦üÃPï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 481151124821 9072200024845

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.eÉ.zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï f£Àß¥ÀàAiÀÄå ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 907079461020 13250000940

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ eÉ.DgÉÆÃ±ï ©£ï dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 463789670833 20267323188

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C«ÄvÀ PÉÆA AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ EqÀQtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000.00 710632395941 86410106408

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.ºÉZï.gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ºÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 8000.00 347426754318 85028756757

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.n.UÀeÉÃAzÀæ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.19 3800.00 521804360378 8501973917-5

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.r.gÀªÉÄÃ±À ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 8000.00 781702872843 13269003250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀgÁA ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ vÀ®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 20000.00 978208952602 402700080084930-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï f£ÀßAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 20000.00 540149103626 338250010006350-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.J.zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 20000.00 572130613349 864101002603

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.n.ªÀÈAzÁªÀw PÉÆA a£ÉßÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 20000.00 418534409835 538250010094340-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ QÃwð ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ºÉªÀÄäQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 20000.00 803034600985 864101013368

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.JA.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ªÀÄÄ¼Àî¥ÀàUËqÀ PÀÆªÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.47 9800.00 229846650390 538250010054310-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï §ÄgÀÄqÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 8000.00 700408659484 1326901367-7

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000.00 465881283146 13269023368

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 10000.00 872162219080 2602101503

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀÄlÖAiÀÄå zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 10000.00 211014403481 903200023344

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «ÃgÉÃAzÀæ ©£ï D¢gÁdAiÀÄå JqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 4000.00 247726825609 069250013657920-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
gÀAfvï.J£ï.J¸ï. ©£ï ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.026 949460067392 583250010012080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄAd¥Àà.r.f. ©£ï UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.026 947274370605 1453101004567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
gÀªÉÄÃ±ï.©.n. ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.013 743461864753 305502101001104

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
J£ï.Dgï.zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ ©£ï 

gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ
¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.013 492244859957 6403448151-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï.PÉ.J ©£ï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.026 64081201945

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
gÀ«PÀÄªÀiÁgï.E.L. ©£ï LAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.013 826420309747 120000988513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ.E.J£ï. ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.013 790313368921 620190005879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.©.r ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.013 1453101009553

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ JgÉqÀ£É ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt.JA.J£ï ©£ï 

£ÁUÀgÁdgÁªï.JA.¦
ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.04 699686591642 420250010038080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÉÆÃPÉÆÃ JgÉqÀ£É ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt.JA.J£ï ©£ï 

£ÁUÀgÁdgÁªï.JA.¦
ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.04 370963632534 420250010038160-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Cfvï.©.J¸ï ©£ï ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.33 0.01596 946480364397 0-522500101387401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÉÃAzÀæ.©.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.01176 670316193371 420250010014980-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.©.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.38 0.00456 783569558807 583250010035050-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.Dgï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.79 0.00948 770306816529 420250010090310-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀjÃ±À.ºÉZï.Dgï ©£ï 

gÁªÀÄtÚUËqÀ.ºÉZï.n
¨É¼ÀÆîgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.34 0.00408 500594079917 420250010060250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.J£ï.©µÀÖAiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 304091936452 1453101011102

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ azÀA§gÀ.J¸ï.PÉ ©£ï J¸ï.«.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.55 0.0066 310007627997 620190015083

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.f.ªÀÄAd¥Àà ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 947274370605 1453101004567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.¦.¸ÀAfÃªÀ ©£ï ¥ÉÆÃPÀÄæ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 741045071623 13297016404

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÉÃµÁZÀ®.ºÉZï.J¸ï ©£ï r.¦.¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.71 0.02052 912978287912 420250010034320-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.«.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.60 0.0192 804930987087 305502101001094

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.¦.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 585377273900 420250010004330-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á s̈À ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.35 0.0042 711976333884 420250010038060-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.¦.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.50 0.018 536925497376 420250010001240-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.¹ÃvÁgÁªÀÄ ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.62 0.00744 462999797627 420250010097790-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.JA.ªÉÆÃºÀ£ÀªÀÄÆwð ©£ï 

J.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ
DqÀÄªÀ½îÃ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 922953620267 0-9142200009696

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃzsÀgÀ ºÉZï UËqÀ ©£ï ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 654316878487 64027232538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «.J.gÁªÀÄ¥Àà ©£ï C¥ÉàÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.55 0.0186 575279659205 1453101007434

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±À.ºÉZï.« ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.56 0.01872 911203780435 420250010062430-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.JA.eÉ ©£ï dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.25 0.015 756236244880 1453101010644

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.92 0.02304 448084959781 0-522500101080601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 860165992488 420250010000660-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 

¸ÀtÚvÀªÉÄäÃUËqÀ
ªÀUÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.52 0.01824 469005903790 583250010021600-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 388364860043 420250010002570-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.38 0.01656 592156412381 54028386399

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.Dgï.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï 

PÉ.Dgï.gÁªÉÄÃUËqÀ
ºÀ®¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.98 0.01176 631794331096 1328900176-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.²ªÀgÁA ©£ï 

ºÉZï.J£ï.²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå
ºÀgÁªÀj

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 794066945956 420250010012220-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «oÀ®ºÉUÉØ ©£ï dUÀ£ÁßvÀºÉUÉØ PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 945693968523 480250010000250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ.©.f ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¸Áé«ÄUËqÀ FaPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 346107704016 1453101008434

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.gÀAUÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 843501463219 64032001794

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.L.GªÉÄÃ±ï ©£ï CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0036 352610435104 583250010026170-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.¹.zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï a£ÉßÃUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 547623854176 1453101000778

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¯ï.¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï ®ZÀÑ¥ÀàUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 995812135466 420250010005780-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï UÀÄAqÀtÚ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.28 0.00336 365394510947 420250010070130-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¦.eÉ.ªÀiÁnð£ï ©£ï ¦.M.eÉÆÃ¸É¥sï FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.0168 408340066739 5393101000065

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Dgï.zÀÄUÉÎÃ±ï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.56 0.00672 459289453144 1453101004970

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.«.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 206471160595 18950100004361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÉÃzÀ¥Àà.©.J£ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.41 0.00492 592785240213 583250010031280-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.17 0.01404 619297614123 1453101010462

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÁeïð ©£ï ªÀVð¸ï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 710002024674 420250010074720-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï N§AiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.75 0.009 252259919523 583250010013440-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä.ºÉZï.J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.75 0.021 532135492102 420250010034870-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.E.¢ªÁPÀgÀ ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 639572712933 420250010039370-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.n.¸ÀÄ§âtÚ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.52 0.00624 674419574187 420250010087580-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.n.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.34 0.00408 608565116091 420250010072660-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.ºÉZï.n ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.42 0.00504 231112052649 420250010070730-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨ÉÆÃ§£ÁAiÀÄÌ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 870921696341 5393119000988

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.PÉ.dUÀ¢Ã±À ©£ï JA.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 339777252092 583250010012490-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.Dgï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.92 0.01104 943282847447 1453101010967

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.n.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.37 0.00444 982372197546 1453101017375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.E.ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.77 0.02124 604327492986 1453101002210

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÉÆÃºÀ£À.J.J¸ï ©£ï CtÚAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 530937944131 1329701902-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.88 0.01056 258735595564 1453101012194



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ¤ªÁ¸À.«.J ©£ï C¥ÉàÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 262175065430 1329700775-0

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.«.¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.44 0.01728 934342359222 420250010078620-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAeÉÃUËqÀ.J.J¸ï ©£ï CtÚAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.10 0.0132 644425027376 1453101002160

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¢ªÁPÀgÀ.J¸ï.J ©£ï CtÚ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 392627186147 1453101007078

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 663074285044 1453101003113

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ®PÀëöät ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 700127575320 1453101006960

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.18 0.00216 674458196050 620190010459

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.80 0.0216 311340092885 1453101010089

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.0168 258868763582 35405165624

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.¸ÀÄ¨ÉÆÃzï ©£ï 

©.J¸ï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.53 0.01836 377024990015 0-9132200033239

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 761745445886 0-9132200033243

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²ªÀªÀÄÆwð.©.J£ï ©£ï 

£ÁUÀ¨sÀÆµÀtgÁªï
ºÀgÁªÀj

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 420501222399 0-9142200010799

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.01176 800879589335 420250010043820-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.45 0.0174 377951891774 420250010028480-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.n.gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.76 0.00912 240111287541 620190028456

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J.gÀAUÀ¥Àà ©£ï C£ÀAvÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.59 0.01908 992528813215 420250010000640-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.n.ªÀÄAd¥Àà±ÉnÖ ©£ï wªÀÄä¥Àà±ÉnÖ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.56 0.01872 574747558693 0-522500101279701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.62 0.00744 793535890655 146101051000069

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.±ÀAPÀgÀgÁªï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.56 0.01872 785955783124 54028410685

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 289920515292 420250010054770-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁeÁgÁA ©£ï ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 752233661761 620190026662

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.n.C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á s̈À ©£ï J.wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.74 0.00888 650259557870 420250010003390-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.£ÁUÀgÁd ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå.©.J£ï ºÀÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.26 0.00312 932791256523 420250010054710-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J¸ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï CtÚAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.10 0.0132 221732682163 1453101005842

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.Dgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.46 0.01752 826701317323 420250010000400-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.r.ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.31 0.01572 971825701011 1453101009553

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.«.¸ÀAzÉÃ±ï ©£ï f.Dgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 529932364995 420250010027680-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄgÉÃ±ï.JA.J¸ï ©£À ±ÁAvÀ¥ÀàºÉUÉØ ªÀiÁUÀÄAr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.79 0.00948 510309273695 362250010120980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ dUÀ¢Ã±ï.f.n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 275226220922 1453101009538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ª«.¹.gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.006 859065760294 420250010032100-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃPÀAoÀ¨sÀlÖ ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå s̈ÀlÖ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.15 0.0138 688703133235 64027082397

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.f.GªÉÄÃ±ï ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ C¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.006 256077868014 64140725373

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.Dgï.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 

gÁªÀÄgÁªï
ºÀgÁªÀj

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.03 0.01236 473726235800 420250010039900-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.Dgï.gÁzsÁPÀÈµÀÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 785549132812 420250010113970-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃUÀuÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âgÁªï PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 722850601489 420250010033610-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.11 0.01332 205536595956 13297002571

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.45 0.0054 870247129945 420250010074530-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÀ¥Àà±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd¥Àà±ÉnÖ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.97 0.0117 500729538495 052250010127940-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï 

ºÉZï.¦.±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ
PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.93 0.01116 329821899273 420250010081650-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.E.GªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ¥Àà±ÉnÖ DqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.01176 229554833810 64109692957

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÉÆÃ¥Á® s̈ÀAqÁj ©£ï ¹Ã£À¨sÀAqÁj PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.71 0.00852 711552534695 480250010024790-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ ©£ï ¹AUÀ¥ÀàAiÀÄå PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.18 0.01416 836899290882 420250010021910-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀA¥Àvï.ºÉZï.E ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 369123184733 420250010028450-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 709900719390 583250010028780-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀ«ZÀAzÀæ ©£ï zsÀÆªÀÄ¥ÀÆeÁj ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.90 0.0108 552941188239 0-865101008245

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.Dgï.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï gÁAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.91 0.01092 855154214755 052250010039630-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.¥Àæ¸À£Àß ©£ï ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.27 0.01524 396830079349 420250010055800-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥ÀÀæ«Ãt.ºÉZï.J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.27 0.01524 664214832243 420250010055790-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J£ï.zÀÄUÀÎtÚ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 659049433948 1453101000912

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.Dgï.wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.44 0.01728 964034782900 620190055649

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.PÉ.¥Àæ¸À£Àß ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 730614689948 1453101013197



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÀÉÃ±ïUËqÀ.ºÉZï.J£ï ©£ï £ÁUÀgÁeï C¼ÉºÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 685414333994 1453101008532

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÀÄä¥Àà.ºÉZï.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 995600640491 420250010065110-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.¹.ZÀgÀuï ©£ï azÀA§gÀ.J¸ï.PÉ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.95 0.0114 620768809140 120001306031

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.41 0.01692 563376398804 322250010002250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.J£ï.zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 790313368921 620190005879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.55 0.0066 205613033599 5402839000-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.JA.gÀ«¥ÀæPÁ±ï ©£ï J.n.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.54 0.01848 390751474978 0-522500100462701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÉÆÃºÀ£ï.PÉ.n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 219678197908 583250010012260-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.PÉ.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï 

J¸ï.ªÉÊ.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.43 0.01716 272384761535 1329700148-6

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ©£ï CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.06 0.01272 826192387470 583250010010110-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dAiÀÄ.ºÉZï.« ©£ï ªÉAPÀ¥ÀàUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 403400705601 420250010089730-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¦.gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.96 0.01152 366721119334 0-865101006222

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¹.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ZÀÆqÉÃUËqÀ DqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 707653588458 0-522500100625401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÀAzÉÃ±ï.r.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ zÁªÀt ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.15 0.0138 605412251798 620190043928

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.E.GªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.31 0.01572 476045419459 420250010065180-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±À.PÉ.f ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.87 0.01044 605990720559 420250010019940-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ dUÀ¢Ã±ï ©£ï gÁAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 252039202726 0-865101010977

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.Dgï.gÁd±ÉÃRgï ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.54 0.01848 666251780404 0-522500100853201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 507783680615 0-522500101642601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.J£ï.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.68 0.00816 482204883949 620190028310

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¯ï.£ÁUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÆÃPÀAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0036 707876240885 64133287826

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÁ¼À¥ÀàUËqÀ.J.¹ ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 575062928686 1453101007112

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C±ÉÆÃPÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 904730152668 32122611084

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.JA.£ÁUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.07 0.01284 428929657791 1453101001137

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.n.¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 326958957384 1453101012035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÀAPÀgï£ÁgÁAiÀÄuï.JA.J£ï ©£ï 

£ÁUÀgÁdgÁªï.JA.¦
ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 370963632534 420250010038160-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.¹.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.09 0.01308 482496870193 1329700506-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÀÁUÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÆÃd±ÉnÖ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.39 0.00468 438053132118 5393101000472

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.92 0.01104 950905862044 64203748245

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.r.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï zÉÃdÄ¥ÀÆeÁj ºÀ®¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 806212123007 146101011001826

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ.ºÀZï.JA ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.012 290409006072 1453101006314

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.¹.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.47 0.01764 384852491295 620190038599

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CgÀ«AzÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.59 0.01908 526695167270 420250010111040-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÀÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.71 0.02052 757043188179 420250010099750-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.¦.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.75 0.009 915228583391 64057174612

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J¯ï.gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.70 0.0204 866019734267 146101011001070

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±ï.PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 210127623224 620190035702

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÉæÃUËqÀ.¹.Dgï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.25 0.015 946955649794 0-522500101501701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ.JA.J¸ï ©£ï 

±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt.JA
ªÀiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.53 0.00636 503722451611 0-522500100575801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.¹.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï a£ÉßÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.46 0.00552 410202544788 0-9142200008771

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «.«.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.36 0.00432 999501633526 0-865101025830

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄåUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 1453101000136

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.32 0.01584 777557351317 420250010048730-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.PÉ.£ÁUÀ¨sÀÆµÀuïgÁªï ©£ï PÀÈµÀÚgÁªï ªÀiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.59 0.00708 543638211079 0-865101024142

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 367143370505 146101011001712

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.n.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 331903958520 64083033318

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÉÃµÀtÚ.E.L ©£ï CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 694086997564 1453101005896

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ dUÀ¢Ã±À.r.¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 907071365636 420250010032130-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.49 0.01788 719207866755 1453101004435

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ df.r.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.61 0.00732 745236866681 1453101009998

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁdÄ.PÉ.© ©£ï ¨Á§Ä±ÉnÖ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.52 0.00624 458194463205 420250010038150-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.f£Àß¥Àà ©£ï PÁA¥ÀgÀ¥ÀÆeÁj ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.03 0.01236 880200059219 0-522500100300201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.¦.wªÀÄä¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.62 0.01944 361606135095 420250010028430-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 949842639717 420250010032250-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ z¢ªÁPÀgÀ.PÉ.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.94 0.01128 662462666839 480250010024480-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄgÉÃ±ï.¹.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 885563354308 0-865101024235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.50 0.018 804007996514 85029098773

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 429717587802 120000961589

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.J¸ï. s̈ÁgÀwÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.47 0.01764 880650745315 0-865101026324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.eÉ.dUÀ¢Ã±ï ©£ï UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.57 0.00684 545985404551 113601010001519

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ G¥ÉÃAzÀæ.JA.J¸ï ©£ï 

JA.Dgï.±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt s̈Àmï
ªÀiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.58 0.00696 723762020218 113601010000559

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.J¯ï.dAiÀÄgÁA ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 218422647819 0-522500100384301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ vÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.006 373234744709 5393101001521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.n.£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.33 0.00396 401094515516 146101011000740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¦.²ªÀtÚ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥ÀàUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.28 0.00348 999875719610 0-865108025620

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÉÃ±ï.¹.n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 443189773352 1453101005970

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÉÊ.J¸ï.UÀuÉÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 717503084500 420250010004940-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.JA.£ÁUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï a£Àß£ÁAiÀÄÌ ©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.0024 610913295881 0-9102030000513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.88 0.02256 420250010007200-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.£ÀlgÁeï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 510146863115 420250010074590-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.J¸ï.¢£ÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀgÁd.r.¦ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.61 0.01932 972399600718 420250010053290-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÉÃ±ï.E.r ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.98 0.02376 610579577960 1453101011147

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.eÉ.PÉAZÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï dmÉÖÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.33 0.00396 309618096461 13289004465

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 393241012646 156001011000325

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÉ£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 794862227242 1453101015695

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 266947687094 8504203732-6

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ¤ªÁ¸À.JA.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 754227270600 146101051000051

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 967666786130 410250011143730-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «£ÀAiÀiï.ºÉZï.r ©£ï  zsÀªÀÄð¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.0168 532565726169 1453101008649

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.J¸ï.£ÁUÀgÁd±ÉnÖ ©£ï 

n.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ
°AUÁ¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.95 0.0114 305313504998 1453101000168

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï PÉ.J¸ï.ªÉAPÀlVjgÁªï PÀtÂªÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.72 0.00864 694873549138 0-9132030000340

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÁAvÀªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀlVjgÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 817603616931 0-9132200004546

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï zÉÆqÀØ©µÉÖÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.39 0.00468 581787305139 0-9132200004918

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J£ï.a£ÀßAiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 968833683266 1453101001566

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.JA.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.44 0.01728 250514532053 1329700098-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 294637877889 54028404138

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀªÀÄxÀðUËqÀ ©£ï 

PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
¸ÀÆ¸À®ªÁ¤

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.85 0.0222 651930275842 54060687535

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.J¸ï.¸ÀAvÉÆÃµïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

J¸ï.J¸ï.²ªÀtÚ
ª«oÀ¯Á

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.66 0.00792 619255110607 64024416937

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ zÉÃªÀAvÀgÁeï ©£ï PÁAvÀgÁeï ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 979445761948 13297016119

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.n.PÁAvÀgÁeï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ¸ÀÁ®ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 377074643278 1453101000695

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁeÉÃ±À ©£ï PÉ.«.UÀAUÁzsÀgÀgÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 625815047334 0-9132200024759

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.n.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï 

ºÉZï.¦.wªÀÄäAiÀÄåUËqÀ
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 621347534541 64124239816

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÉÊ.¥ÀÄ¤Ãvï ©£ï AiÉÆÃUÉÃAzsÀæ.n.Dgï PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 825089186793 120001482053

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²ªÀ±ÀAPÀgï.©.J£ï ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.40 0.0168 576662050850 1453101008638

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.f.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 

UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ
PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.50 0.006 555124892028 8502170785-3

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.Dgï.¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.97 0.01164 249824145213 0-9132200001840

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.²æÃPÀAoÉÃUËqÀ ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ²A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.52 0.01824 960171170662 1453101002215

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÀgÁd J¸ï.J¸ï.©£ï 

J¸ï.J£ï.¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ
¸ÁAiÀÄð

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.30 0.0036 745727128899 1453101012924

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÉ.JªÀiï.©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 665750282795 583250010017680-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï PÉ.JªÀiï.©£ï 

ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ
²A¸É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 286228567501 1453101001792



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J£ï.gÀ«±ÀAPÀgï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.91 0.01092 996125597441 54028408687

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 225459413023 5393101000787

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.n.¸ÀwÃ±À ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.03 0.01236 689457299394 1453101013169

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.26 0.00312 898216021358 64046352352

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¯ÉÆÃPÉÃ±ïUËqÀ.JA.« ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 204839923887 6201900638872

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï UÀAUÉÃUËqÀ ª«oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.006 902681299414 120000222367

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉ.JA. ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 773392172002 620190003815

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.JA.ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.28 0.01536 331690857910 0-9132200005962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J£ï.²ªÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.59 0.01908 867149530813 1453101010822

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.J£ï.¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 802180075938 620190011351

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.J¯ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï r.°AUÀtÚUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 740552269638 54028390973

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ GªÉÄÃ±ï ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.95 0.0114 237668824696 64133458124

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J£ï.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ DgÀA§½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 731804636806 64123360865

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.¥ÀzÁäPÀgÀ ©£ï 

ºÉZï.¦.±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 905670958790 620190024246

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ZÉ£Àß£ÁAiÀÄÌ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.14 0.00168 843628041936 64018358596

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.Dgï.¸ÀAdAiÀiï ©£ï f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.76 0.00912 584967425851 6400863670-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 726944407207 64134432591

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¯ï.AiÉÆÃUÉÃ±ïgÁªï ©£ï 

ºÉZï.J¯ï.®PÀëöät£ÁAiÀÄÌ
PÉÆÃtPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.97 0.02364 225811427919 120000294161

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.¹.¥ÀA¥ÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.73 0.00876 981734385015 54028389720

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.r.¸ÀwÃ±ï ©£ï zÀªÉÄÃðUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.14 0.01368 399094985020 64140050986

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J£ï.¸ÀwÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 330906828396 54028409782

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.J¸ï.¸ÉÆÃªÀÄzÀvÀÛ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.36 0.01632 523047853485 64046209049

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.06 0.0127 597077763895 54028394059

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J£ï.«dAiÀÄ ©£ï J.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ DgÀA§½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.97 0.0116 860318679966 54028415946

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.Dgï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÀÄzÀæ£ÁAiÀÄÌ PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.82 0.00984 454484660693 620190057680

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.PÉ.Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚUËqÀ PÀtÂªÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 847226928777 583250010040090-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ µÀtÄäR.PÉ.©  ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.63 0.01956 468543483809 620190015470

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ
»¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.36 0.01632 394987631737 6401558590-7

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.65 0.0198 667611893447 64161757437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÉ£Àß£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.17 0.01404 341103464226 8503048211-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.JA.¸ÀÄ§âtÚ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¸ÀÆ¸À¯ÁªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 790850994727 54028399502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ºÀj±ÀÑAzÀægÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 221693243950 0-9132200028399

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.n.²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.84 0.02208 286206236091 64042401826

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.r.¸ÉÆÃªÀÄtÚ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.66 0.01992 514988965804 583250010035680-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.J¯ï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï °AUÀtÚUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 713341232591 1453101006760

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄ¤Ã¯ïPÀÄªÀiÁgï.PÉ.« ©£ï 

PÉ.n.ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ
PÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.0144 275878456833 120001481344

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.¯ÉÆÃPÉÃ±À¥Àà ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 649466436247 54028389174

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.JA.UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.74 0.02088 789058649645 620190005110

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J¸ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 3.20 0.01215 374754795758 64027268735

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.27 0.01524 933628101980 0-9132200000664

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.JA.¥ÀæPÁ±ï ©£À f.Dgï.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ «oÀ¯Á

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 676482706147 583250010004480-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀjÃ±ï.ºÉZï.© ©£ï s̈ÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 726281564712 583250010014840-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.PÉ.²æÃzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwðgÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.94 0.01128 603386098216 0-9132200021864

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.©.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.34 0.00408 944762153314 0-9132200000292

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.r.ºÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.04 0.01248 388859488466 64030628160

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÀAzÉæÃUËqÀ.ºÉZï.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.98 0.01176 576678317984 1453101000649



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 733053688144 1453101012048

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ dUÀ¢Ã±À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 672409503114 37230635559

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁgÁAiÀÄtZÁgï ©£ï PÀÈµÀÚZÁj ¸Á®ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.0024 860129468860 1453101008111

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.«.wªÀÄä¥Àà ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÀÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.15 0.0138 890093551125 305500101002252

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ.r.JA  ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.59 0.00708 827238117584 0-9132200003172

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.r.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.18 0.01416 507388761619 583250010004880-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¯ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.17 0.01404 625460704417 0-9132200028365

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.ºÉZï.«£ÉÆÃzÀ ©£ï ©.f.ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 301601389834 0-9132200028370

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.01176 441533791583 0-9132200005910

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÉÆÃ«AzÀ¸Áé«Ä.JA.« ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.48 0.00576 557793449661 0-9132200031216

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.GªÉÄÃ±À ©£ï 

ºÉZï.f.²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.0144 642027507778 0-9132200008490

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.¸ÀAdAiÀiï ©£ï 

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.68 0.00816 681116202620 0-9132203001544

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J£ï.¸ÀwÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.94 0.02308 745468228297 0-9132200029280

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 684888291264 1329701918-7

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.f.UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 494378176192 0-9132200001927

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±ï ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 785636506671 583250010019690-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 683335733110 583250010005320-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J¸ï.ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.56 0.01872 591732321976 0-9132200011857

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 893625233548 1453101009723

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±ï.f.¹ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.35 0.0042 240708228853 85052286407

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.ª«.£ÁUÀgÁeï ©£ï ªÉAPÀlVjgÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.53 0.01836 430369785556 0-9132200003901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±À.PÉ. ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 610669671092 58325010010080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.J.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.08 0.01296 862660900975 1453101006599

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ zÀÉÃªÀgÁeï.ºÉZï.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.52 0.01824 353360663464 1453101015280

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.J¸ï.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.90 0.0108 866002656876 85029204488

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.¹.GªÉÄÃ±ï ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.35 0.0042 503029390999 85052286350

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.«.GªÉÄÃ±ï ©£ï 

PÉ.J¸ï.ªÉAPÀlgÀªÀÄuÉÃUËqÀ
PÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 882478420611 0-9132200013083

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CªÀÄgï.n.Dgï ©£ï f.J£ï.gÀvÁßPÀgÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 404110432341 64008640163

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ f.J£ï.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï f.J£ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 539189953419 54028408406

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ£Áxï.©.ºÉZï. ©£ï ºÀj±ÀÑAzÀæ.©.Dgï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 375554903203 0-9132200038730

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 479727943450 1453101010845

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.PÉ.°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï QlÖ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.88 0.01056 997330807111 0-9132200045814

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±ï ©£ï zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.62 0.00744 496146542071 64086063689

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J£ï.gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸Á®ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.25 0.015 595183113441 64042482126

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀAfÃªÀ ©£ï »jAiÀÄtÚ °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 730034515095 64051084032

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.J¸ï.²ªÀtÚ ©£À ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.24 0.01488 200479284970 64027229285

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.86 0.01032 739462914522 1453101003892

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA PÁqÀÄ±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 902240993880 1453101012985

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃPÁAvï.©.ºÉZï ©£ï ºÀj±ÀÑAzÀæ.©.Dgï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 964095747249 0-9132200065061

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀj±ÀÑAzÀæ.©.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 831433747178 0-9132200014959

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.Dgï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 

gÁªÀÄtÚUËqÀ
PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.60 0.0192 727999807066 0-9132200005437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.JA.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 451216713442 620190038555

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ.n.Dgï. ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.58 0.01896 264001127775 0-9132200006930

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀWÀÄ±ÉnÖ ©£ï £ÀAzÀå¥Àà±ÉnÖ °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 463064342763 64038090291

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ GªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 592650073551 64160251761

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.f.£ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÉÆÃtPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.04 0.01248 880503925156 620190023967

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ©.«.¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.84 0.01008 762071015131 54028393180

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.®PÀëöätUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 632300537607 583250010009660-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀdgÀvïgÉrØ ©£ï ªÉAPÀlgÉrØ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.55 0.0186 442775419086 85012486754

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.J¸ï.gÉÃªÀÄgÁdÄ ©£ï 

ºÉZï.¦.±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 401005854930 5832500010027650-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±À.¦ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.024 727450881406 1453101014923

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀzÁ²ªÀ.eÉ.Dgï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 742231484592 1453101001896

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.¦.PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï J¸ï.J¸ï.¥ÀÄlÖ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.12 0.01344 827400580788 1453101005451

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ©.J¸ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.94 0.02328 294476909417 583250010020320-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.¦.gÀvÁßPÀgÀUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 764671155800 0-9132200004290

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï £ÁUÀgÁd.©.JA ©¼Á¯ïPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.14 0.01368 405930579618 305500101002285

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÀgÁd.©.JA ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.©. ©¼Á¯ïPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.18 0.01416 903227120503 583250010013850-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.¹.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.79 0.00948 779952800798 583250010023300-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÀgÀ¹AºÀ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 810466810161 64139407762

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.74 0.00888 805917217586 1453101012984

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.30 0.0156 563084758322 305500101002010

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.48 0.0935 294637877889 54028404138

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
¥Àæ¸À£Àß.PÉ.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0585 700046519105 1453101016317

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
f.J¸ï.¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.039 410928979386 1453101017883

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
J£ï.¦,PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.0935 827400580788 1453101005451

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.eÉ.Dgï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.039 893625233548 583250010000030-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
ºÉZï.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.21 0.0409 709984614252 583250010033360-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
©.JA.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.22 0.0429 205613033599 54028390009

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
«.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.30 0.0585 612786245614 620190005530

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
PÉ.Dgï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï  

gÁªÉÄÃUËqÀ
¨É¼ÀÆîgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.039 770306816529 420250010090310-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0600 330190569116 5393119001168

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J.©.CA§jÃ±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.53 0.1530 779556851256 583250010034470-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ©.JA.zÉÃªÀ¥ÀàºÉUÉØ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàºÉUÉØ «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.0500 729455865964 64049458979

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À
J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.J.J£ï

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.1000 312280239699 583250010032320-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À
J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ
PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.89 0.1890 587903244965 64052337798

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.1000 538623126657 0-9132200011746

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ©.¹.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.1000 585795654529 1453101000502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàºÉUÉØ «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.1000 782619774165 1453108014590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ©.n.PÀÈµÀß¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.68 0.0680 600080258307 1453101010035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ̧ Ázï.J£ï.r ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï °AUÁ¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0400 419005454882 54028406442

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.27 0.1270 293081739690 64027165626

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï.J¸ï.gÀAfvï ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.1200 949460067392 583250010012080-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï 

J£ï.f.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ
¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.1200 711352689226 305500101002374

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃzÀvÀÛ.J£ï.J£ï ©£ï J£ï.f.£ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.1200 900755744051 583250010035520-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ
J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.70 0.21 711352689226 305500101002374

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ
PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.3 629333856775 420250010029780-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï ©.J¸ï.£À«Ã£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ
¹A¸É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1 0.75 463196096858 120001758090

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï zsÀªÀÄðgÁeï.ºÉZï.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ C¼ÉºÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1 0.75 488899304785 620190000177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ïºÉUÉØ ©£ï ±ÉÃµÀtÚºÉUÉØ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.75 987942854408 620190031956

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ

PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.75 629333856775 420250010029780-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ

®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.75 293081739690 64027165626

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥Á°ºË¸ï Dgï.ªÉAPÀlgÀªÀÄt ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå.n ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 8.8 4.11 521618912651 1329102868-6

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥Á°ºË¸ï ©.J¸ï.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï 

¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå
ºÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

9.12 4.26 991098481990 420250010015540-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁåPï ºË¸ï J.¦.CA§jÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 2.00 779556851256 583250010034470-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁåPï ºË¸ï ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1 2.00 294637877889 410250010106800-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1 6.20 312280239699 583700180001270-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
²æÃªÀÄw.PÉ.J¸ï PÉÆÃA PÉ.PÉ.²æÃzsÀgÀ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 5.50 312280239699 120001727877

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
JA.«.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀlÖ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 6.00 933106230582 560931000705516

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
JA.PÉ.dUÀ¢Ã±ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 7.04 339777252092 583700080000710-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1 7.20 504628923788 18950100003181

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 5.76 733053688144 620190017466

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
Cfvï.©.J¸ï ©£ï ©.n.±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ.©.n ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ PÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ¸ÀAfÃªÀAiÀÄå »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¸Àa£ï ©£ï zÉÃªÀzÁ¸ï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ºÀjÃ±À.ºÉZï.Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.J.©. ©£ï J.f.¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÉA¥ÉÃUËqÀ.J.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
J£ï.JA.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
gÀvÁßPÀgÀ ©£ï zsÀÀªÀÄð¥ÀÆeÁj ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಿ ಪ ವಿಂಔಟೇವ ಬಿನ್ 

ಜಿ.ಪುಟಿ ಮಯ ಗೌಡ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಖಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ರಾಭಮಯ ಗೌಡ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಮ್ ಪ ಬೆನನ  ಬಿನ್ ಎಮ್ ವಿ 

ಪೌಲೇಸ್
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿರಾಭ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ವಿ.ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ
ಸರಾರಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ವಿ.ಆರ್.ತಿಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ 

ರಾಮಗೌಡ
ಬಾಳೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಶೇಶಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಯಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಗೌಡ ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ರಾಭಮಯ ಗೌಡ
ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ನಾಗೇಶ್ ಸಿ.ಕೄ. ಬಿನ್  

ಕ್ಮಾರೇಗೌಡ
ಕ್ಸುಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ಷತಯ ನಾರಾಮಣ
ಔಡಹಿನಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎನ್.ಪ.ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಸ್ 

ಪುಟಿ ಪ
ಶಿಿಂಸೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ವಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ 

ರಾಮಗೌಡ
ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಶಿರ ಸಾದ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್  

ನವಾಿಣಪ
ಹಿಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಇ.ಎನ್.ವಿಜಮಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ನಾಖಪ ಗೌಡ
ಈಚಿಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಕೄ.ಜಿ.ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಖಣೇವಮಯ ಕಾನ್ನರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಂಜುನಾಥ ಜೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ 

ರಂಖಮಯ ಗೌಡ
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಿೇನಶಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಶಂಔಯ
ಹಿಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಬಿ.ಎನ್.ಶಿಶಂಔಯ ಬಿನ್ 

ನಂಜುಡಪ ಶೆಟಿ್ಟ
ಹಿಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್.ಎಮ್.ನಾಖಪ  ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಗೌಡ
ಗುಬಿಬ ಗಾ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ.ಸಿ.ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಚಿನ್ನ ೇಗೌಡ
ಔಡಹಿನಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಬಿ.ಎಸ್.ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ 

ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ
ಕನೇಡಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎ.ಎಸ್.ಯವಿೇಿಂದರ  ಬಿನ್ 

ಶಂಔಯಪ ಗೌಡ
ಕನೇಡಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಯವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ
ಕ್ಸುಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬ ೇಗೌಡ ಮೂಡುಬಾಗಿಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮೂಡುಬಾಗಿಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟೇಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಚಂದರ ಮಯ .ಸಿ.ಎ. ಬಿನ್ 

ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ
ಬಾಳೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ದಿವಾಔಯ ಜಿ.ಆರ್.ಬಿನ್ 

ರಂಖಪ ಗೌಡ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡ ೇಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

`ನಾಖರಾಜು ಜೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ 

ರಂಖಮಯ ಗೌಡ
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ತಿಭಮ ಮಯ ಗೌಡ
ಸರಾರಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ.ಎನ್.ರ ಭಾಔಯ ಬಿನ್ 

ಕೄ.ಪ.ನಾಖಪ ಗೌಡ
ದಾಣ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶಂಔರ ಪ ಗೌಡ
ಕನೇಡಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎನ್.ಎಸ್.ಯಮವವ ಯ ಬಿನ್ 

ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ
ನ್ಲೇಿಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಷತಿಾ ೇಶ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ಬಿನ್ 

ವಾಷಪ ಗೌಡ
ಬೆಳಿೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಅಭಲ್ವಷ್ ಬಿನ್ ಭಥಾಯಿ 

ಎಮ್ ಎಮ್
ಕೄ.ಔಣಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಮ್ ವಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟೇವಬರ್ಟ ಎಮ್ ಕೄ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಯಮಶ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ
ಈಚಿಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ವಾಸುದೇ  ಎಮ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿೇಯಪ ಗೌಡ
ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಮರಾಿಂ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಂಖಪ ಗೌಡುರ
ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ದಾಮ ಔಯ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ ಗೌಡ ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಅರುಣ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಸಿಿಂಸೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ರೇಭರಾಜು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಂಔರ ಪ ಗೌಡ
ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಿ ಡಿ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಧಮಿಗೌಡ
ಔಿಟ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ ಎನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ 

ನಾಖಪ ಗೌಡ
ಸರಾರಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎನ್ ಆರ್ ಯಮವವ ಯ ಬಿನ್ 

ರಾಮಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟೇಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ ಆರ್ ತಿಭಮ ಪ ಮಯ  ಬಿನ್ 

ಕೄ.ಟ್ಟ.ರಾಭಚಂದರ ಮಯ
ಕಾನ್ನರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಿ ಆರ್ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ 

ರಂಖಪ ಗೌಡ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ನಾಖಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಔಡಹಿನಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಿ ಸಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ 

ಚಿನನ ಮಯ ಗೌಡ
ಸಾಮಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ನಾಖಣಣ  ಡಿ.ಸಿ. ಬಿನ್  

ಚಿನನ ಮಯ ಗೌಡ
ಸಾಮಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಮ್ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ಎಮ್ ಆರ್ ಜಮರಾಭಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ.ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ 

ಜಮರಾಭಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎ ಪ ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ 

ಪುಟಿ ಮಯ ಗೌಡ
ಕ್ಸುಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ವಾಸುದೇ ಕಟಾಯ ನ್ ಬಿನ್ 

ಕಯಖಪೂಜಾರಿ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÉ.«.wªÀÄä¥Àà ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÀÉÆÃtPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
f.n.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï wªÀÄäAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¹.Dgï.a£Àß£ÁAiÀÄÌgÀÄ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
J¸ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï ¹Ã£À¥Àà ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄäAiÀÄå£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
JªÀiï r ºÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ºÉZï J¸ï ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀAiÀÄå

PÀPÉÃð±ÀégÀ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
JªÀiï J£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¹ ¦ ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¸ÀwÛÃ±À ©.Dgï. ©£ï gÀ«±ÉnÖ ¨É¼ÀÆîgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.r.zÉÃªÀ¥Àà ©£ï §AUÀªÁ¤ ¸ÀAPÉì

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÀmÉÖÃUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
²ªÁ£ÀAzÀ ºÉZï Dgï ºÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ PÉÆÃtPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.«.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ FaPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÀÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ºÀÁvÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
aPÀÌtÚ ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå FaPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÉ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ²A¸É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ºÉUÉØ ©£ï ±ÉÃµÀtÚ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
zÉÃªÀtÚ ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀ«vÀ.JA.eÉ PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ïUËqÀ.r CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 220867761684 620190043521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.36 0.01632 515762827759 583250010019710-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁfÃ« PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À¥Àæ s̈ÀÄ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.97 0.01164 512090639872 420250010065210-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.PÉ.C£À¸ÀÆAiÀÄ PÉÆÃA PÀgÀÄuÁPÀgÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 598592340339 0-9142200015860

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ®°vÀ.J£ï.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À.ºÉZï.JA PÉÆ£ÉÆÃr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.09 0.01308 621455666292 420250010018200-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.35 0.0162 704509278158 420250010064890-1



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.gÀªÀiÁªÀÄtÂ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃAzÀæ.©.f FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 225700308331 1453101005275

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «.n.zÉÃªÀQ PÉÆÃA E.J£ï.zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.30 0.0036 559706492090 8501920801-0

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀÄQätÂ PÉÆÃA ¦.PÉ.ªÉÃ¯ÁAiÀÄÄzsÀ£ï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 722226657826 520191037290467

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ®Qëöä.PÉ.PÉ PÉÆÃA PÀÄAdÄ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 961604492321 420250010055310-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 802930542658 420250010046130-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¯ï.ªÀÄªÀÄvÀ PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.28 0.01536 416450480264 120001650653

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ r.¹.£ÀA¢¤ PÉÆÃA f.«.¸ÀAzÉÃ±ï PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 736604895607 420250010091820-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÁUÀgÀvÀß.ºÉZï.J¸ï PÉÆÃA 

f.Cgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï
PÁ£ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.66 0.00792 230751855145 420250010078440-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀªÀÄ¯ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.18 0.01416 713409976761 420250010038750-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dAiÀÄ.JA.Dgï PÉÆÃA PÉAZÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.27 0.01524 936174241605 0-522500101918801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ s¸ÀÄ¤ÃvÀ PÉÆÃA f.r.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 202821746730 1453119013120

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ªÀVð¸ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 637183827194 18950100017538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 563843007792 54028416961

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ EA¢gÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.JA.PÁqÀ¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 540847070170 620190040665

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¨ÉÃ© PÉÆÃA ªÀQð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.84 0.01008 545543658271 1453101013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁdªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 685459105188 0-865101027691

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.85 0.0222 495476866473 420250010068650-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.74 0.00888 719343644806 620190039354

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ VÃvÁ.JA.J¸ï  PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 347127031135 145310101012052

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÀÉÃµÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.54 0.00648 631490826461 64027112936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ EAzÀæªÀÄä PÉÆÃA PÉ.J¯ï.PÉÃ±ÀªÉUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.08 0.01296 912738207405 0-865101010438

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄzsÁ.J.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄåUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 874877524375 120000589596

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J¯ï.dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA 

PÉ.Dgï.ºÁ®¥ÀàUËqÀ
©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 350374594155 0-865101008428

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.J¸ï. s̈ÁgÀwÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.47 0.01764 880650745315 0-865101026324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Qæ¹Ö£ï ¥ÉÃgÉÃgÁ ©£ï E±Áawr¸ÉÆÃd ©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.60 0.0192 765753628795 0-522500102041301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.«.¥Ë®Æ¸ï ©£ï ªÀQð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.34 0.01608 442919971894 1453101014123

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.J¯ï.zÉÃªÀ¹ ©£ï ¯ÉÆÃ£À¥Àà ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.12 0.01344 424465274599 420250010054840-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥À«vÀæ PÉÆÃA s̈ÀUÀªÁ£ï ©.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 483679471835 0-522500101362901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀtÚUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 912883308636 620190010765

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ºÀgÁªÀj

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 221918486219 0-9142200005945

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.J£ï.D±Á ©£ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.78 0.02136 507270648934 156001011000909

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.«.±ÉÊ¯Á PÉÆÃA JA.«.C¨ÁæºÀA PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.05 0.0126 283295450226 0-9132200047504

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.J¸ï.gÀZÀ£Á PÉÆÃA n.«.¸ÀwÃ±À PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.80 0.0216 815206163918 120001107321

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.«.±ÁgÁzÁA§ PÉÆÃA ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.32 0.01584 913186099014 120001107218

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ K°AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ªÀVð¸ï.JA.L PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 681163009399 0-9132200027605

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.n.¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA 

ºÉZï.©.¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt
ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.80 0.0096 755391119465 620190022250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀA s̈ÀæªÀÄ.f.J¸ï ©£ï 

PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
¸ÀÆ¸À®ªÁ¤

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.10 0.0132 398600505317 64051518823

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.J¸ï.C¤vÀ PÉÆÃA ºÉZï.ºÉZï.GªÉÄÃ±ï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.59 0.01908 228858893088 1453101015373

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÁAvÀgÁeï.©.n ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 615834322692 1453101005978

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄ£ÀAzÀ ©£ï PÉÃ±ÀªÀ »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.95 0.0234 390323615268 120001043911

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±À²PÀ¯Á PÉÆÃA ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.38 0.01656 351734533700 0-9132200028384

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 885774207414 1453101012136

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄavÀæ PÉÆÃA AiÉÆÃUÉÃAzÀæ PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 838785127570 0-9132200069648

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.Dgï.GªÀiÁ PÉÆÃA 

PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
¸ÀÆ¸À®ªÁ¤

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.91 0.01092 269166100801 1453101009960

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄªÀiÁÛeï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.75 0.021 569211869408 1453101017126

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.J¸ï.©Ã£Á PÉÆÃA ¹.J¸ï.ªÀiÁåxÀÆå §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 953663217120 15900100022056

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.UÁ¬Äwæ PÉÆÃA 

J£ï.JªÀiï.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà
»¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.012 325303130422 1453101007739

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dÄ ¹.r. ©£ï zÉÃªÀ¹ ¹.¹. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.00576 804675811671 1453101018262

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.eÉ.©£ÀÄ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï PÉ.J. ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.0054 748802200706 1453101010578

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄzsÁ.PÉ.n PÉÆÃA ©.«.G¥ÉAzÀæ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.15 0.0138 951554374415 583250010008630-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ GµÁ PÉÆÃA ºÉZï.J£ï.gÀ«±ÀAPÀgï gÁªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 872068569023 64020885754

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ vÉæÃ¹AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¦.«.AiÀiÁPÀÄ¨ï PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 240589315187 620190001580

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CªÀÄätÂÚAiÀÄªÀÄä  PÉÆÃA gÁWÀªÀZÁj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 997706729543 620190027156

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA UÀAUÉÃUËqÀ ª«oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.36 0.00432 805865929246 120001482950



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 500895966392 620190016531

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 347325863991 62090042288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃªÀÄw.PÉ.J¸ï PÉÆÃA PÉ.PÉ.²æÃzsÀgÀ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.50 0.018 285823903340 120001287336

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ s̈ÁgÀw.PÉ.¹ PÉÆÃA ¥ÀzÁäPÀgÀ.ºÉZï.J¸ï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.39 0.00468 526439405818 620190010754

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀtÚ±ÉnÖ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 981188339116 54028387621

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀd¤¸ÀvÀå£ï ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 619717131946 64026132409

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £ÀA¢¤ PÉÆÃA «±ÁAvï ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 654579492477 8505190687-4

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.©.ªÀ£ÀªÀiÁ® PÉÆÃA ®PÀëöätUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 257972882874 0-9132200002093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.PÉ.ªÁtÂ PÉÆÃA gÀªÉÄÃ±ï PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 823600057633 120000332266

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸À¯ÉÆÃ«Ä PÉÆÃA ªÀVð¸ï «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.65 0.0078 283469282124 54028409307

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÁ¢üPÁ ¸ÀAdAiÀiï PÉÆÃA ¸ÀAdAiÀiï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 694814205124 583250010028600-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ °AUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.67 0.00804 433040950231 1453101012049

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.JA.ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA ©.«.²æÃPÀAoÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 570371585949 1453101003775

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «ÄÃ£Á²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï ©.J£ï.²ªÀ±ÀAPÀgï »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 670436643213 1453101013729

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.«.ªÉÄÃ¢¤ PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 236875870348 0-9132200039972

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 974850730512 1453101009363

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA PÁqÀÄ±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 902240993880 1453101012985

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ qÁPÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.©.J¸ï ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 364071566879 85054346251

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥Àæ«ÄÃ¼Á.f. PÉÆÃA ºÀdgÀvïgÉrØ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 977146412200 8501609414-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 228510507417 13297015456

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÉ.©.ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA J¸ï.J¸ï.±ÉÃµÀVj ²gÀUÀ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

2.00 0.024 722620436597 64030142400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.46 0.00552 575840764170 13297026547

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±À²PÀ¯Á PÉÆÃA ©.Dgï.ºÀj±ÀÑAzÀæ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.16 0.00192 239033151696 0-9132200003578

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.1000 517367716826 0-9132200009733

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ©.J£ï.¸ÀÄzÉÃ« PÉÆÃA ©.¹.ªÁ¸ÀÄ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.43 0.0430 786915062627 54028412526

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CºÀ®å PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄtgÁªï °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0400 285936842217 64031309448

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀÉZï.JA.¥ÀzÀäd PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.16 0.1160 219006165422 5393101000936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ
a£ÀßªÀÄä.f,.JA ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.27 636213040878 420250010048800-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥Á°ºË¸ï PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.6 0.71 713409976761 420250010038750-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ
²æÃªÀÄw.PÉ.J¸ï PÉÆÃA PÉ.PÉ.²æÃzsÀgÀ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 5.50 312280239699 120001727877

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ºÀÉZï.J¸ï.UÁAiÀÄwæ PÉÆÃA 
J£ï.JA.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà

»¼ÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.J¸ï.£ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ವೇದಾತಿ ಇ ಎಮ್ ಕೇಿಂ 

ಶಿರ ೇಕಂಠಗೌಡ್
ಔಡಹಿನಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ 

ಮಂಜಪ ನಾಮಕ
ಕ್ಸುಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎ.ಜೆ.ಆನ ಕೇಿಂ ಚ್ರಿಮನ್ 

ಚಾಕೇ
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಮಿೇನಶಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಶಂಔಯ
ಹಿಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಯತನ ಭಮ  ಬಿನ್ ಜೆ.ಜೆ.ಶಿಣಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಮುತಿಾ ನಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಪಾಿತಭಮ  ಕೇಿಂ ರಂಖಪ ಗೌಡ ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಯಜನ.ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೇಿಂ 

ಷತಯ ನಾರಾಮಣ
ಲಿಂಗಾಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಲೇಮಿ ಬಿನ್ ಗಿೇಿಸ್ ವಿಠಲ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಗಾಯಿತಿರ ದೇವಿ ಕೇಿಂ 

ಕಟರ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ ಎಮ್ ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ 

ಭಹೇಿಂದರ  ಕೄ.ಹೆಚ್
ಶಿಯಖಳಲ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಜಾನ್  ಕೄ ಜಿ ಕೇಿಂ ಅಿಂಥೇಣಿ ಡಿ ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ದಾಮ ತಿ  ಕೇಿಂ 

ಬಿ.ಷತಯ ನಾರಾಮಣಗೌಡ
ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಭಾಯತಿ ಕೄ ಸಿ ಕೇಿಂ ದಾಮ ಔಯ ಭಡಬೂರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಈವವ ಯಪ ಸಿಿಂಸೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಭರಿಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಿೇಿಸ್ ಬಾಳೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ದ್ದಖಗ ಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಕೄ.ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ 

ಜಮರಾಭಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಮ್ ಜೆ ಔವಿತ ಕೇಿಂ ನಾಗೇಶ್ 

ಗೌಡ
ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಹನನ ಭಮ  PÉÆÃA PÉÆgÀUÀ¥ÀÆeÁj ಅಯಳ್ಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
«dÄ.PÉ.¦ ©£ï ¥Ë®Æ¸ï.PÉ.M ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.026 753929226003 1453101012209

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
n.PÉ.¥Ë®Æ¸ï ©£ï PÉÆgÀzï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.026 1453108014711

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
GªÀÄägÀ§â.PÉ.ºÉZï. ©£ï PÉ.CºÀªÀÄäzï 

¨Áåj
°AUÁ¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.026 738236533179 6401670550-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 

¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥ÉÊgÉÆeï ©£ï ¸Á¨ïeÁ£ï 

¸Á¨ï
£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.026 228404599025 120001047564

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÉÆÃ².¹.« ©£ï ¹.¦.ªÀQð UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.49 0.00588 235737359059 1453101012197

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.PÉ.¨ÉÃ© ©£ï ZÁPÉÆÃ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 743640595468 1453101012117

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dÄ.PÉ.¦ ©£ï ¥Ë®Æ¸ï.PÉ.M ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.59 0.00708 753929226003 1453101012209

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.PÉ.¥Ë®Æ¸ï ©£ï 

JA.J.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï
UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.0048 534868170867 18950100016563

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¦.eÉ.C¨ÁæºÀA ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 616148807583 1453101006952

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀVð¸ï.¦.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 503438492684 1453101006755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¦.eÉ.ªÀiÁnð£ï ©£ï ¦.M.eÉÆÃ¸É¥sï FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.0168 408340066739 5393101000065

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÁeïð ©£ï ªÀVð¸ï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 710002024674 420250010074720-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÉÆÃ¸É¥sï.JA.¦ ©£ï JA.J¯ï.¥Ë®Æ¸ï ¸ÀAPÉì

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.30 0.0156 555234388329 420250010004810-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹ÖÃªÀ£ï qÉÃ¸Á ©£ï gÉÊªÀÄAqï qÉÃ¸Á PÉÆ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.70 0.0084 648308630107 0-9142200032147

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥Ë®Æ¸ï.JA.J¯ï ©£ï eÁ£ï UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.34 0.00408 552002130747 1453101005890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dÄ.¦.eÉ ©£ï ¦.«.AiÀiÁPÀÄ¨ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 939550306828 120001390896

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¦.¥Á¥ÀZÀÑ£ï ©£ï ¥ÉÊ° ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 750741344992 64074974936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J.¹.J¯ÉÆÝÃ¸ï ©£ï J.¦.ZÀjAiÀiÁ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.71 0.02052 576736778500 54028395531

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹gÁdÄ¢ÝÃ£ï ©£ï AiÀÄÆ£À¸ï¸Á¨ï DqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 459563473585 0-522500100198101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¨ÉÃ© PÉÆÃA ªÀQð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.84 0.01008 545543658271 1453101013740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.E.eÉÆÃ¸ÉÃ¥sï ©£ï ElÆÖ¥sï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 618719313083 420250010016190-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.¦.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 740519422715 1453101018397

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.C§Æ§PÀgï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.08 0.01296 985271961661 64146112758

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Qæ¹Ö£ï ¥ÉÃgÉÃgÁ ©£ï E±Áawr¸ÉÆÃd ©.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.60 0.0192 765753628795 0-522500102041301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.«.¥Ë®Æ¸ï ©£ï ªÀQð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.34 0.01608 442919971894 1453101014123

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.J¯ï.zÉÃªÀ¹ ©£ï ¯ÉÆÃ£À¥Àà ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.12 0.01344 424465274599 420250010054840-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CAvÉÆÃtÂ.JA.E ©£ï ElÆÖ¥sï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.58 0.01896 263571308858 64080793699

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¦.CUÀ¹Û ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.53 0.01836 526130389929 420250010044820-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ UÉæUÉÆÃj r¸ÉÆÃd ©£ï D®âmïð r¸ÉÆÃd PÀPÉÃð±ÀégÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.60 0.0072 972517027813 0-865101028785

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.J.eÉÆÃtÂ ©£ï K°AiÀiÁ¸ï PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 798608790175 0-9132200005682

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.¦.AiÀiÁPÀÄ¨ï ©£ï ¥ÁªÀÅ ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 893818090064 54028388921

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ K°AiÀiÁ¸ï.¦.PÉ ©£ï PÀÄAdÄ.r.« ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 535898461521 5393101001524

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¯ÉÆÝÃ.¦.L ©£ï EnÖgÁ PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 896557618161 64005373131

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.eÉ.¥Ë®Æ¸ï ©£ï PÉ.¦.eÉÆÃ¸É¥sï ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.69 0.02028 507885428585 5393101000082

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dÄ PÉ eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï PÉ J ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.0054 680953879589 1453101008297

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ «dÄ ¹.r. ©£ï zÉÃªÀ¹ ¹.¹. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.00576 804675811671 1453101018262

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.eÉ.©£ÀÄ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï PÉ.J. ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.0054 748802200706 1453101010578

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ £Á¹ÃgÁSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.0132 542310954826 1453101015066

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÉÊAiÀÄåzï CºÀªÀÄäzï ©£ï 

J¸ï.J¸ï.ºÀÄ¸ÉÃ£ï
ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.20 0.0144 577635389997 1453101002226

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CªÀÅ¸ÉÃ¥ï ©£ï ¥Ë®Æ¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.56 0.00672 862030403888 620190003350

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¦.«.AiÀiÁPÀÄ¨ï ©£ï ¦.J.ªÀQð ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 450971816812 54028391194

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÉÊAiÀÄåzï R°Ã¯ï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄåzï 

CºÀªÀÄäzï
PÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.40 0.0168 712490065687 54028414034

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥À£Áß¯Á¯ï ©£ï PÀÄA§gÁA ¹«ð ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.87 0.01044 660853747553 64012848361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀiÁ£ÁgÁA ©£ï zÁªÀgïgÁªÀiï ¹«ð ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.02 0.01224 657469711433 54028386638

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÉÊAiÀÄÄåzï µÀ¦üÃgï CºÀªÀÄäzï ©£ï 

¸ÉÊAiÀÄåzï §²Ãgï
ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.67 0.00804 265073578891 120001419863



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.«.¥Ë®Æ¸ï ©£ï ¹.¦.ªÀVð¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0036 579289758103 64076306740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï ©£ï L¥ÀÄ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 260906494865 1453101013895

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ªÀVð¸ï ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 345064029082 1453101008450

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.«.ªÀVð¸ï ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï ¸ÀÆ¸À¯ÁªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.65 0.0198 378763378117 1453101000133

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ n.«.«dAiÀÄ£ï ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.03 0.01236 610580644029 583250010013340-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ±ÁdÄ.JA.¦ ©£ï ¥Ë®Æ¸ï.JA.PÉ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 922100898186 1453101007657

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.E.J¯ÉÆÝÃ ©£ï EnÖgÁ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 251897361087 1453101010506

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.zÉÃªÀ¹ ©£ï J.M.CAvÉÆÃtÂ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.57 0.00684 949367714734 5393119000210

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÉÆÃAiÀÄ.PÉ.r ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.44 0.00528 722557534410 18950100003686

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.M.eÉÆÃ¸ï ©£ï PÉ.n.O¸ÉÃ¥ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.46 0.00552 759945078056 1453101002450

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï 

¸Á¨ïeÁ£ï¸Á¨ï
£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.67 0.00804 228404599025 13297009225

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ZÉjAiÀÄ£ï.E.eÉ ©£ï E.¹.eÉÆÃ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.49 0.00588 664032228352 0-865101009117

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¹.«.eÁeïð ©£ï ªÀVð¸ï ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.70 0.0204 267565069405 583250010006910-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉ.¦.eÉÆÃ¬Ä ©£ï ¥Ë®Æ¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 468097258873 64047774543

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀªÀÄäzïSÁ£ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzïSÁ£ï ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.80 0.0216 390084425517 1329700888-9

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ E.eÉ.¥Ë®Æ¸ï ©£ï E.¹.eÉÆÃ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.0054 721970911634 64079754597

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¥sÀÉÊgÉÆÃeï ©£ï ªÀÄÄvÀÄðdSÁ£ï ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.51 0.00612 977760659266 1453101007270

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C¨ÁæºÀA ©£ï E¸ÁPï gÁªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 503790006332 1453101003050

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÉÃªÀiïì.PÉ.r ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 457042223863 1453101017650

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ qÉÃ«¸ï.PÉ.r ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.67 0.00804 322967560024 189550100015367

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ d¥sÀÄǣ ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 262449693978 1453101013502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¯ÉÆÝÃ.PÉ.« ©£ï ªÀQð.PÉ.n £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 300112396482 583250010004280-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¦.«.xÁªÀÄ¸ï ©£ï ªÀVð¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.92 0.02304 266080791743 64130213980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.«.¨ÉÃ© ©£ï ªÀVð¸ï PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.67 0.00804 297947816791 0-9132030000408

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¯ÉÆÝÃ¸ï.JA.E. ©£ï C¨ÁæºÀA.JA.« PÉ.PÀt§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.67 0.00804 360418182898 0-9132200021941

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ eÉÃªÀiïì.JA.E ©£ï J¯ÉÆÝÃ¸ï.JA.ªÉÊ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.91 0.01092 834226340527 0-9132200034766

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ C¨ÁæºÀA.JA.« ©£ï ªÀVð¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 619940047715 1453101017405

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.¦.¨É¤ß  ©£ï JA.«.¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.82 0.00984 584300656710 1453101012042

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀtÂÚ ©£ï ¦.¹.CAvÉÆÃtÂ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 806378032441 305502101000592

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄºÀªÀÄäzï C±Àæ¥sï ©£ï ¸ÀvÁÛgï¸ÉÃmï ²gÀUÀ¼À¯É

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.19 0.01428 226556588773 1453101008253

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
¹.r.¨É¤ß ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.36 0.0702 968645681382 64083342135

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
JA.¦.¨É¤ß ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.27 0.0526 584300656710 1453101012042

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ 
¦.¹.eÉÆÃ¸ï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.78 0.152 682331094170 620190031491

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀAd£ï.JA.n ©£ï vÁgÀÄ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.1000 319598271543 583250010026530-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ
PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¹.¹.ªÀQð UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.06 530210666312 1453101011977

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ

eÉÆÃ¸ï.PÉ.M ©£ï PÉ.M.CªÀÅ¸ÉÃ¥ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.75 200856594925 1453101007167

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ

PÉ.M.zÉÃªÀ¹ ©£ï CªÀÅ¸ÉÃ¥ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.75 915440725258 1453101007366

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁåPï ºË¸ï ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.¦.¥Ë®Æ¸ï ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 2.00 747021459796 6400597858-0

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¸¹.r.¨É¤ß ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಮ್ ಪ ಬೆನನ  ಬಿನ್ ಎಮ್ ವಿ 

ಪೌಲೇಸ್
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ರೇಬಿನ್ ಬಿನ್ ಪಾಚಚ ನ್ ಸಂಕ್ೄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಪೌಲೇಸ್ ಜೇಔಬ್ ಬಿನ್ 

ಕೄ.ಕೄ.ಚಾಕೇ
ಹಿಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಬಿನು ಸಿ.ವೈ. ಬಿನ್ ಯಾಕೇಬ್ ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಪೇಟರ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ 

ಬಿ.ಎ.ಗಾಯ ಬಿರ ಮಲ್
ಹಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಯಹಿಿಂಖಾನ್ ಬಿನ್ ಲತಿಪ್ಪ ಖಾನ್ ಮುತಿಾ ನಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಪೌಲೇಸ್ ಜೆ.ಜೆ. ಬಿನ್ 

ಇ.ಸಿ.ಜೇಸ್
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಜಪುರ ಲ್ವಲ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಸಭಮ ದ್ 

ಖಾನ್
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಎ.ಪ.ಓಸೇಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೌಲೇಸ್ ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶಂಔರ ಪ ಗೌಡ
ಕನೇಡಿ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಲೇಮಿ ಬಿನ್ ಗಿೇಿಸ್ ವಿಠಲ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎಜಾಸ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಸಾತರ್ 

ಖಾನ್
ಮುತಿಾ ನಕಪ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಪೌಲೇಸ್ ಎಮ್.ವಿ. ಬಿನ್ ಕ್ಷಿ ಬಾಳೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಎ ಇ ಚ್ರಿಮನ್ ಬಿನ್ ಎ ಪ ಸಿ 

ಇಟಿ್ಟಫ್
ಫಡಖಬೈಲು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಕೄ  ಜೇಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಟ್ಟ ಓಸೇಪ್ಪ ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಭಸಭಮ ದ್ ಅವರ ಫ್ ಬಿನ್ 

ಷತ್ತಾ ರ್ ಸೇರ್ಟ
ಶಿಯಖಳಲ್

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ

ಸೈಫುಲ್ವಲ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಸಭಮ ದ್ 

ಖಾನ್
ನಾಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಯೇಸುದಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಯ ಬಿರ ಮಲ್ ಸಿಿಂಸೆ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ಜಾನ್ ವಿಲ್ ನ್ ಬಿನ್ ಗಾಯ ಬಿರ ಮಲ್ ಹಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
JªÀiï ¦ ªÀVÃð¸ï ©£ï ¥Ë¯ÉÆÃ¸ï UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÀÉ.¦.ªÀVÃð¸ï ©£ï ¥Á¥ÀÄ ±ÉnÖPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
®QëöäÃ¸ÉÃ£À ¨sÀmÁÖgÀPÀ ¸Áé«ÄÃf ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
J.«.eÉÃPÀ¨ï »¼ÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
J.eÉ J°AiÀiÁ¸ï ©£ï J « eÉÃPÀ¨ï UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.30 0.0156 575595236374 1453101006706

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CtÚ¥Àà.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.35 0.0162 728628602052 620190007763

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±À ©£ï ªÁ¸ÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.70 0.0084 370976021156 0-9132200015241

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0036 926081854163 13261019383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉA¥ÀtÚ ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0102 268926725861 1326100661-2

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ VjdªÀÄä PÉÆÃA PÉA¥ÀtÚ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0036 495934043156 8503017830-5

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ£Áxï.PÉ. ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.19 0.01428 776108954929 64038655324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.06 432174300948 420250010029600-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.18 477597601385 120000979369

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.18 0.054 346252716356 420250010090520-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ À̧AUÀæºÀuÁ WÀlPÀ ²æÃ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.24 367484250340 583250010009340-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 3.00 298950697712 3357101002890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå ªÀiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
gÀ« ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ªÀiÁUÀÄAr

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
²æÃ£Áxï ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ²gÀUÀ¼À É̄

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÉ.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ZÀAzÀæ ¸¹A Ȩ́

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÀÈµÀÀÚ ©£ï É̄ÆÃPÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
À̧wÃ±À ©£ï ªÁ À̧Ä£ÁAiÀÄÌ PÀtÂªÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
r.¹.®PÀëöät ©£ï a£ÀßAiÀÄå UÀÄ©âUÁ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¨Á§Ä.PÉ.¦ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà §qÀUÀ É̈Ê®Ä

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²ªÀtÚ ©£ï ªÀiÁgÁ¨ÉÆÃ« £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 508866306030 583250010002390-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 493512353564 1453101002911

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ FgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.52 0.00624 336060599415 480250010038990-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.79 0.00948 449502867121 85049956105

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.55 0.0066 279413290507 0-9132200006911

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 603863712259 305500101002445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ©.²Ã£À¥Àà ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.63 0.01956 782731237144 0-9132200016224

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.Dgï.eÁ£ÀQ PÉÆÃA D£ÀAzÀªÀÄÆwð.©.J¸ï ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.70 0.0084 907699001396 0-9132200004700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.f.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 437342183273 54028413018

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸À«vÀ.¹.JA ©£ï n.¦.ZÀAzÀæªÉÆÃºÀ£ï »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0144 262678835233 120001266541

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0072 536267832873 0-9132200008244

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.Dgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¨ÉÆÃ« ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.77 0.00924 842489692317 1453119013077

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 341541506394 64111008861

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÉÃªÀt¥Àà.PÉ.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.01176 567917167874 0-9132030000470

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.f.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï PÉ.«.UÀuÉÃ±ÀªÀÄÆwð £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.78 0.00936 626958182815 410250011052000-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.JA.¥ÀzÀäd PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.16 0.01392 219006165422 5393101000936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï PÉ.JA.PÉÆ®è¥Àà ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0096 317484769517 64032933364

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0192 678708743375 583250010034430-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÁ¸ÀÄ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.012 280482397096 583250010023740-1

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Dgï.VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0048 929072723747 1453101015742



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÆªÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå DqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.024 223472484816 0-9142200018590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ PÉ.J¸ï.gÉÃªÀt¥Àà ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.039 567917167874 0-9132030000470

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É PÀAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.156 951481611498 0-9142210020479

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï ºÉZï.JA.¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.00 219006165422 5393101000836

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.00 603863712259 305500101002445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ À̧AUÀæºÀuÁ WÀlPÀ PÉ.¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï PÉÆ®è¥Àà ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.42525 317484769517 64032933364

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 5.00 603863712259 305500101002445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ ºÉZï.JA.¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 8.00 219006165422 6132604396

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA À̧ÄgÉÃ±ï ªÉÄt À̧ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1.00

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
PÉ.J¸ï.gÉÃªÀt¥Àà ©£ï À̧Ä§âtÚ PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.50

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
eÁ£ÀQ.PÉ.Dgï PÉÆÃA D£ÀAzÀªÀÄÆwð ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.J¸ï. À̧ÄgÉÃ±À ©£ï ±ÁªÀÄtÚ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.30

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
©.J¸ï.®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA ©.J¸ï.±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
r.°AUÀ¥Àà ©£ï zÁ£À¥Àà PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.86

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
f.©.£ÁUÀ¥Àà ©£ï J.PÉ.§rAiÀÄAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.32

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ºÉZï.f.¨sÁ À̧Ìgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÉÄt À̧ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.80

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
GªÉÄÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀAiÀÄå zÁªÀt

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
À̧ÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.80

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ºÉZï.f. À̧ÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ªÉÄt À̧ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.80

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

PÁ¼ÀÄªÉÄt À̧Ä VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 
mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð À̧ÄqÉÆÃªÉÆÃ£À¸ï 

«vÀgÀuÉ
ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¨sÉÆÃ« ªÀUÀÀÎqÉ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.20

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀÉZï.JA.¥ÀzÀäd PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.16 0.1160 219006165422 5393101000936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.50 0.1500 951481611498 0-9142210020479

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 

«¸ÀÛgÀuÉ
ºÀÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.06 449502867121 85049956105

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಾಷಪ .ಕೄ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.05 540 553748638391 13261009567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷತಿೇವ.ಎಿಂ.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 792 683568300920 7082500101240900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಮೂತಿಿ ಬಟಿ .ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫರ ಭಣಯ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 545704225747 7082500101418500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ .ಟ್ಟ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಮಯ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.05 540 690518299734 7082500100576800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಅಭಲ್ವವ ಹೆಗೆಡ .ಕೄ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 503306330889 866101013199

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ತಿಭಮ ಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹಾಲಪ ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.21 252 330475178531 866101013197

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ ಬರ್ಟ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ಶಿರಾಭಬರ್ಟ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.10 1080 764912202885 7082500101216100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖಭೂಶಣಮಯ .ಟ್ಟ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಮಯ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 718327032397 9122200028290

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರ ವಿೇಣ.ಡಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.28 816 845906608632 866101011107

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷತಿೇವ ಶೆಟಿ್ಟ .ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಶಿಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 433018874421 7082500101622700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟಯಭಣಮಯ .ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫಬ ಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 617627537743 866101004649

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಭಚಂದರ .ಹೆಚ್.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಯ ಮಿೇಗಾ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 578245352156 620010041464

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.06 552 537535017850 120000742874

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ.ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫಬ ಣಣ ಗೌಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 627008128987 7082500101905900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಜಖದಿೇವ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಹಾಲಪ ಗೌಡ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 408289282901 7082500101891400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದಿನೇಶ್ ಹೆಗೆಡ .ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಂಔಯಪ ಹೆಗೆಡ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 877401039191 7082500101608200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
VjdªÀÄä ºÉZï f PÉÆÃA ¯ÉÃmï f ¦ 

ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ
UÀAqÀUÀlÖ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.02 984 655475958697 64026957612

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ s²æÃzsÀgÀ.f.JA ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ UÀAqÀUÀlÖ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 878898071190 7082500100864500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀªÉÄÃ±À PÉ J ©£ï ¯ÉÃmï C¥ÀÄàgÁªï G¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.39 468 988683664780 9122200018230

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï C¥ÀÄà gÁªï PÉ G¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.39 468 962652573800 85029947898

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ªÉAPÉÃUËqÀ ªÀÄ¯ÁßqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.38 936 432976255364 85016225324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ UËvÀªÀiï AiÀÄÄ ©£ï GªÉÄÃ±ï ºÉUÉØ AiÀÄqÀzÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 599463353433 120001292039

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ dAiÉÄÃ±ï ºÉUÉØ.ªÉÊ.Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ ºÉUÉØ AiÀÄqÀzÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.28 336 717968156368 620010019518

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ UËvÀªÀiï PÉ r ©£ï ¢ªÁPÀgÀ PÉ J UÀÄAqÉæ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.24 288 741121701846 866101013283

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ «WÉßÃ±ï.ªÉÊ.eÉ ©£ï dAiÉÄÃ±ï ºÉUÉØ AiÀÄqÀzÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 724925696596 120001288873

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ GªÉÄÃ±ï ºÉUÉØ.ªÉÊ.Dgï ¯ÉÃmï gÁªÀÄtÚºÉUÉØ AiÀÄqÀzÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 600 842036885493 120000445328

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ AiÉÆÃUÀ¥ÀàUËqÀ.n.n ©£ï n.©.vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ PÀÆvÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.08 465 817406397369 32274632372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ CtÚ¥Àà ºÉUÉØ JA ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ ºÉUÉØ ªÀÄ¹UÉ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.08 1056 212177617037 9012200083815

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¥ÀzÁäªÀvÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÆgÀ¥Àà UËqÀ PÉ PÉÆZÀÑªÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.05 540 300668527985 85047917157



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¥ÀæPÁ±ï JA r ©£ï zÉÃªÀ¥Àà ºÉUÉØ «ÄÃUÁ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 430817890941 722500100855801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ PÉA¥ÀªÀÄä ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ ºÁ¢QgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.09 108 336775521192 13261004490

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ GªÉÄÃ±ï.PÉ.¹ ©£ï a£Àß¥ÀàUËqÀ ºÁ¢QgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.33 396 206661986762 13261014589

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÉAPÉÃUËqÀ ªÀÄ¯ÁßqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 215052896494 54058549995

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀªÉÄÃ±ï J « ©£ï ªÉAPÉÃUËqÀ  ªÀÄ¯ÁßqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 421745850510 54058549973

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÁAiÀiïÌ J£ï J¸ï ©£ï ¹Ã£Á£ÁAiÀÄÌ PÉ¼ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.14 168 319322849145 9092200001978

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ s̈ÁVÃgÀy « J£ï PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï ºÉ¨Áâgï AiÀÄqÀzÀÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 258941976144 844510110003258

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ²æÃ®Qëöä PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt.f.J¸ï ªÀÄPÀð¯ï ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.37 444 257891246459 176300101003115

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÀÄÄPÀÛ gÀªÉÄÃ±ï PÉÆÃA gÀªÉÄÃ±ï gÁªï PÉ J¸ï AiÀÄqÀzÁ¼ÀÄ/ PÉ¼ÀPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 261822586109 9092200009640

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ²æÃ¤ªÁ¸À ¥Àæ s̈ÀÄ.PÉ ©£ï PÉ. PÀÈµÀÚgÁAiÀÄ ¥Àæ s̈ÀÄ ¤Ã®AzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 813543749612 520291022826640

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ²®à «.J£ï PÉÆÃA £ÀmÉÃ±ï PÉ.JA ªÀÄPÀð¯ï ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.14 1128 918963825946 9122200029066

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÀ£ÀeÁQë.ºÉZï.« PÉÆÃA ¯ÉÃmï PÉ.¦.ªÀÄAd¥Àà ¨ÉÃUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 203113802486 722500100429101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ ºÉZï ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ «ÄÃUÁ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 706776308393 722500100701901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¸ÀwÃ±ï.ºÉZï.J£ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ zsÀgÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.19 1188 548854872267 9012200059837

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¥sÀtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ PÀÆvÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.08 453 762071913142 7082500102335000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ C£ÀAvÀªÀÄÆwð PÉ J¯ï ©£ï ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄ£ÀAiÀÄå ºÁ®AzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 760108215203 64017367294

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ C±ÀévÀ£ÁgÁAiÀÄt eÉ ¹ ©£ï ZÉ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ gÁªï ºÀgÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 471986288176 9012200029230

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ «£ÀAiÀÄ JA ªÉÊ ©£ï AiÉÆÃUÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄ¯É£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.09 588 867064690377 7082500101100400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ « ©£ï ªÉAPÀtÚ UËqÀ ¨Á¼ÉUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.13 999 487148385674 7082500101356800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ AiÉÆÃUÀ¥Àà UËqÀ JA J£ï  ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄ¯É£ÁqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.35 420 555337027073 7082500102141800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÉAPÀtÚ UËqÀ PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ¨Á¼ÉUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 313022229570 7082500100255400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀfvï PÉ J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ JA AiÀÄqÀzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 642856691435 518101054788

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ²æÃzsÀgï J£ï f ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀiïÌ PÉ¼ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.09 588 290192290862 9092210012549

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀiïÌ ªÀÄ¹UÉ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.36 432 738100588536 7082500102153700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀiïÌ © J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀtÚ £ÁAiÀiïÌ ªÀÄ¹UÉ 
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.13 1116 770473893109 7082500101358300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀAiÀÄå PÀÄAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 904899101594 120000972625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ CtÚ¥Àà UËqÀ eÉ Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ VtÂPÀ®Äè ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 625 889201816926 64097317770

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ £ÁUÀgÁd ºÉZï.f ©£ï UÀÄAqÀAiÀÄå UËqÀ AiÀÄqÀzÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.11 612 213465880182 13261007559

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ AiÉÆÃUÀ¥Àà UËqÀ PÉ ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ PÉÆZÀÑªÀ½î ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.04 1008 655020747915 64029300664

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÉAPÀmÉÃ±À ªÀÄÆwð PÉ J¸ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ºÁ®AzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.34 306 808902874511 7082500101226200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
¸ÀÄzsÁPÀgï ºÉUÉØ JA Dgï ©£ï ¯ÉÃmï JA f 

gÁªÀÄ
C¸À£À¨Á¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.19 708 254043746847 9012200034460

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ wªÀÄäAiÀÄå ¹ « ©£ï ªÉAPÀmÁæªÀÄAiÀÄå zsÀgÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 696353805041 7082500100358600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¥Àæ«Ãt © J£ï ©£ï © £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®ÄPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.14 1128 300277633797 9012200049535

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï f ©£ï UÀÄAqÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ C¸À£À¨Á¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 662481974055 722500100148501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ¥ÀæPÁ±ï PÉ J ©£ï C¥ÀàtÚ UËqÀ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ / ಗುಿಂಡ್ರ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 315721998058 866101010144

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತನ ಭಮ  ಕೄ ಕೄ ಕೇಿಂ ದಿವಾಔಯ ಕೄ ಎ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ / ಗುಿಂಡ್ರ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 860475631614 866101013290

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಉಮಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಕೄರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 903174570345 844510110000032

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  

ರಾವ್ ಹೆಚ್ ವಿ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.01 492 865177233773 708250010097230(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇವ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ 

ಎಿಂ ಆರ್
ಗಿಣಿಔಲುಲ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 696 372417939441 54047723796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಯತ್ ರಾಜ್ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಷಕ ರ್ ರಾವ್ 

ಕೄ ಆರ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 261138427886 7082500101503400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಎ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.26 312 924005130544 7082500101357100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತನ ಭಮ  ವಿ ಎಲ್ ಕೇಿಂ ಶಿಪ  ಹೆಗೆಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 856590383994 7082500102368000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನರೇಿಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  

ಹೆಖಗ ಡ್
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 711197985253 7082500101190200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇಗೌರಿ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.37 924 235308663484 620010020205

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಕೄ ಜಿ ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದ ಕೄ ಎ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.13 636 495631433450 34653209779

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಧಭಿಪ  ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಚಿನನ ಮಯ  ನಾಯ್ಕ
ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 501726280027 7082500101523800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ  ಗೌಡ ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.36 432 575368771788 1326100330

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಖಣತಿ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಮಯ  ಗೌಡ
ಅಷನಬಾಳು/ಕ್ಿಂಫರ

ಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 537842150480 722500100350401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಎ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಾಧ 

ರಾವ್
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 442002575406 9092200009708

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇಖಣೇಶ್  ಎ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಾಧ 

ರಾವ್ ಎ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.19 1176 458457343524 9092200003504

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಮಾಧವ್ 

ರಾವ್
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.16 192 934075808835 9092210000672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಂದರ ಮೌಳೆ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.28 816 938626500501 7082500101078300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನರಂಜಿತ್ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯತ್ತನ ಔಯ ಕೄ ಎಸ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.36 432 524814341065 33832010655

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬರ್ಟ  ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  

ಬಟಿ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 785071802510 7082500100507500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ  ಎಿಂ ವಿ. ಬಿನ್ ವಿಂಔಟೇವ 

ಬಟಿ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 865972152512 9092200016762

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄ ಜಿ ರಾಧಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಕೄ ಗೇಪಾಲ 

ಗೌಡ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 885171941418 866101005423



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇಯಭಣ ರಾವ್  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಖಣೇಶ್ ರಾವ್
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 995586722504 7082500100363500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಂಖನಾಥ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ವಿ 

ಸುಫಬ ರಾವ್
ಸರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 280758166762 9012200075314

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಎಸ್ ಯತ್ತನ ಔರ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ / ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.07 999 523013099217 866101007554

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಟ್ಟ ಎಶಿಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.25 300 427911600611 7082500101514300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗುಿಂಡಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 262318296384 9092200006099

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಪುಶಿ  ಡಿ ಎಸ್ ಕೇಿಂ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ಕೄಳಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.13 1116 263534249714 9092200009765

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟ 

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 908764594958 85044493333

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಜೆ.ಸಿ. ಸೂಮಿನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ 

ಚನನ ಕವಮಯ
ಸರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.66 792 625114621990 866101008257

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 781577025393 620010028454

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯಮವ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇ ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 960 621033943352 54009644809

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.19 708 419523667916 866108011576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.25 300 870963839049 54009657669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೃಶಣ ಪ  ಎಿಂ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 290619188673 64007123600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಸುಫಬ  ರಾವ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 336218517878 85018400189

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 524712088616 9092200002970

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸರಿೇಶ್ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ನಾಯ್ಕ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.19 708 307475043000 844510110000879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ 

ಅನಂತಮಯ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 329818438276 7082500101385400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯೇಖಪ  ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 565615618660 7082500101151000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯಮಶ್ ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಕವ 

ರಾವ್
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.34 888 548737226935 9012200058275

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖರಾಜ್ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.33 876 860724094305 844510110000049

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶೇಷಾದಿರ  ಎಸ್ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 403660135948 708250010044260(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಧಾಔಯ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇ ಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.23 276 467056663239 620010010139

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಮೂತಿಿ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಹಾಫಲಮಯ
ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 929783815571 13261006963

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಶಂಔರ್ ಬಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಯ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 655934719459 13261017342

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಂಗೇವವ ಯ ಬಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಯ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 518608516518 85019049455

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇಿಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.23 756 681119671790 64004941595

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇಭತಿ ಕೇಿಂ ಸುಬೆಬ ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 997 738928425616 13261003441

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಂದೇಶ್ ಎ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 708385037795 708250010117250(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಣಣ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೄ ಬಿ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.24 768 893093938607 64020217662

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಿಂದರ  ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.36 912 971701991962 54009640134

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಭಾಖಿ ವಿ ಜಿ ಬಿನ್ ವಿ ಎನ್  

ಗೇಪಾಲ ಬಟಿ
ಮೄಣಸೆ 

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.07 564 368240194888 708250010090620(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಉಮಶ್ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.10 1080 209570939998 85032022968

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಗಿರಿಜಾ ಕೇಿಂ ಸುಫರ ಭಣಯ  ಬರಿ್ಟ  ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 266799758249 708250010211010(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಖಣೇವ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಗುಿಂಡಪ  ಗೌಡ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 657567571352 54047791687

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ  ರಾಭ 

ಬಟಿ  ಜಿ ಎಸ್

ಅಡಡ ಖದ್ದ  / 

ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 548450207984 (0)9092200024540

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯೇಖಪ  ಹೆಗೆಡ  ವೈ ಕೄ ಬಿನ್ ವೈ ಟ್ಟ 

ಔಳಷಪ  ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.33 876 590282088644 620010016028

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಿದಾನಂದ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಣಣ  ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.09 999 551209108171 708250010199310(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄ ಆರ್ ಶಿರಾಭ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 840833894283 9122200007631

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.28 816 668733980338 7082500101976500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಧಭಿಪ  ಗೌಡ ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖರಿ 

ಗೌಡ
ಭಲ್ವನ ಡು 

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 480 289911703298 1326103418-5

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರ ಷನನ  ಎ ಬಿನ್ ಎ ಸಿ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 439227637306 (0)866101008824

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಗೌಡ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.31 852 924683388641 85051133085

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಡಿ. ವೈ ಮಿೇನಾಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ರ ಕಾಶ್ ಕೄ  ಎ ಗುಿಂಡ್ರ  / ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.29 348 673745448704 (0)866108012007

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಗವೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಕೃಶಣ  ರಾವ್
ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.06 552 267371135901 708250010140930(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯವಿರಾಜ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ  

ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.09 588 669334255679 54009645542

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖಯತನ ಭಮ  ( ನಾಖರಾಜ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್ 

ಕೄ) ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಸಾವ ಮಿ ರಾವ್
ಸರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.30 1200 868511833875 620010004465

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಬಟಿ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.14 648 242425113783 (0)9090000004471

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 485888745148 620010027154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 924 320065680298 (0)866101009098

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಜಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಪ  ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 224872471724 (0)866101008959

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಡಿ ಎಸ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.27 804 838133320528 (0)9012200047941

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಟ್ಟ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯ ಬರ್ಟ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 600 644842329899 (0)9012200038487

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಜಖದಿೇಶ್ ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ  

ಗೌಡ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.04 528 632290521562 708250010232190(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಶಲ್ವಕಿ್ಷ  ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇಿಂ 

ಚಂದರ ಶೇಕಯ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 514734709660 (0)866101011926



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಿೇನಾಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಮಂಜೇಗೌಡ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 770020718565 64056940589

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜೇ ಗೌಡ ಕೄ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 224624705611 54047725400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಡಿ ಕೄ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಡಿ ಜಿ 

ಕೃಶಣ ಪ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.18 1176 563341773895 (0)866101008403

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಗವೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 290549445335 (0)866108011582

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲ್ ಬರಿ್ಟ  ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ 

ನಯಸಿಿಂಸ ಬರಿ್ಟ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 282489478754 708250010109140(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚನನ ಕವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಗಂಡಖಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.04 1008 523514806273 (0)866108011575

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಕೇಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.15 1140 742954827722 708250010152590(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯವಿಶಂಔಯ  ರಾವ್ ಕೄ. ಸಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಆರ್ 

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ರಾವ್
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.04 1008 857770740826 (0)866101009791

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಬೆಳಿಪ  

ಗೌಡ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.05 540 262143082837 (0)866101005870

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ
ಗುಿಂಡ್ರ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 680414867101 620010022688

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯೇಖಪ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.18 1176 400062421866 (0)722500100312201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 995849772402 708250010167290(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಅಪ ಚಾರಿ ಕೄ ಐ ಬಿನ್ ಅಮಯ ಚಾರಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.38 456 874613500646 708250010061070(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಎ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.35 420 709120332308 64026857153

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಆರ್ ಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಬಿ ರಾಭ 

ರಾವ್
ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.15 660 648448711404 13261024086

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.15 1140 396999998083 708250010198180(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುದಿೇಶ್ ಹೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.23 756 338047801297 708250010159750(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯಮಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಭ ಬರ್ಟ ಬೇಗಾರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.21 732 893584974868 (0)722500100086301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಖಣೇವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ  

ಹೆಚ್
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 1020 949640081034 708250010095360(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಬೇಗಾರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.39 948 326189741298 (0)9012030000097

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 898349309703 620010022361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇತರಾಭಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.16 1152 503657503077 (0)9092200009596

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸಿದದ ಪ  ಹೆಗೆಡ  ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 548245930065 708250010150040(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.30 840 495590812139 708250010167100(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 449580302404 708250010137070(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  (ವಶಿಕ್ಮಾರ್ ಎ ಎಸ್) 

ಕೇಿಂ ಸಿಿಂಖಪ  ಹೆಗೆಡ
ಕೂತಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.16 150 469699566863 64137077427

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಟ್ಟ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಮಯ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 743462192359 (0)866101007663

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ನೇಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 692600189905 708250010060190(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಭಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 690114619926 176302101000100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 201627183298 (0)9122200001139

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ 

ಸಿೇತರಾಭ ಬರಿ್ಟ
ಬೇಗಾರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.05 540 966715188755 (0)722500100441701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುರೇಿಂದರ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.13 1116 803555655905 13261002890

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಭಸದೇ ರಾವ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಚಂದರ  ರಾವ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 425221526704 708250010033920(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ರಾವ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ರಾವ್  ಎಸ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 526428861612 708250010022750(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನವಿಂಔಟೇವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಮಡದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.09 588 978391141664 (0)9012200057240

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎ ಎಸ್ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄ ಜಿ 

ಗುಿಂಡಪ  ಗೌಡ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.14 1128 303785866095 (0)866101009079

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಿಂದರ  ಎಸ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ 

ಭಹಾದೇ ರಾವ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.14 648 309017605444 708250010046920(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಜನಾಧಿನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.34 888 411941528456 (0)9122200028382

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಖರಾಜ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಯ ಬೆಳಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

3.02 1200 595381228351 708250010060970(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಹೆಗೆಡ  ಎನ್ ಎಲ್  ಬಿನ್ 

ಲಿಂಖಣಣ  ಹೆಗೆಡ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 417933030841 620010022441

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ ಮಯ ಸರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 912 641933859308 708250010073640(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಡಿ  ಎಿಂ ಯಮವ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

3.00 1200 344711713760 708250010144030(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.34 1200 500336732569 13261011486

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಭಾಖಯ ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಕೄ ಕೇಿಂ ಉಮಶ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಸರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.15 1140 488239372982 708250010221430(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಬಿನ್ 

ಮೇಸಮೄಮ ದ್ ಹುಸೆನ್
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.20 720 725815118471 708250010164070(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ 

ಕೄ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.39 788 957430521547 13261000892

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಧಭಿಪ  ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 509244988701 13261002823

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಶಂಔಯ ಸಿ. ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.11 1092 506034251626 (0)9092200002690

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟಸುಬಾರ ಮ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.22 264 857918573525 708250010133980(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಶಸಿಾ ಿ ಪ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಪ 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ಶಸಿಾ ಿ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.08 576 611858576185 54009652468

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.15 660 491506925766 708250010136670(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ಕೄ ವಿಂಔಟೇಶ್ 

ಬರ್ಟ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.22 1200 91736954703 (0)9122200003504

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಕೄ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಟಿ  ಬಿನ್ 

ಕೃಶಣ  ಬಟಿ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 696 572551632164 64122544594

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಕೄ ದ್ದಖಗ  ಬಟಿ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಕೃಶಣ  ಬಟಿ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.23 1200 573611652733 64085263432



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  ಗೌಡ ಕೄ 

ಎಿಂ
ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.37 1192 377248141043 708250010131610(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 474219297573 13261001160

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ  

ಗೌಡ
ಬಾಳೆಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 549305378509 132610333192

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಜಮ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ ನ್ಮಾಮ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.11 1092 609290865416 13261002856

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತ್ತನ ಔಯ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ನಾಯ್ಕ ಗಂಡಖಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.30 630 577859537351 708250010132540(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶೇಕಯ ಎನ್ ಕೄ  ಎನ್ ಕೄ ವಿಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ ಮಡದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.07 1044
393351391437/ 
440737667767

620010014350

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದಮ  ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇಶ್ ನ್ಮಾಮ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.38 936 895065219709 13261022125

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 879607003785 (0)9012200007299

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ತಭಮ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಬೆಳಿಪ  

ಗೌಡ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.09 1068 208596920951 32692973847

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಪ  ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮ 

ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.08 576 317382760334 620010015944

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಗೌಡ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 394745215506 (0)866101000538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಕೄ ಸೇಭಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಯ ಸರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 388797407040 (0)9012200092816

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬಿ ಜಿ ಮಾನಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.25 300 778735012787 (0)866101012824

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಸೇಭಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 750731086943 (0)9092200011092

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಶಂಔಯ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.26 288 739134949311 (0)866101012047

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಎಸ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶ ನಾಮಕ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.34 778 202285234509 54009629336

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನವಿೇನ್ ಜಿ ಪ ಫನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಜಿ 

ಎಸ್
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 879445263761 (0)866101012829

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಮಿತರ ಭಮ  ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭ 

ರಾವ್  ಎನ್ ಎಸ್
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 833545519604 64019395548

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿವವ ನಾಥ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.30 840 913834309312 708250010132230(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಎ, ಅಣಣ ಪ  ಹೆಗೆಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.23 756 414833651361 708250010132570(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದೇವೇಿಂದರ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 758478321357 708250010081690(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸರಿದಾಸ್ ಯಾನ್ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ್ಟ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಿಂಫರ ಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 523187166248 (0)722500100599701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.18 1176 703781480330 708250010152470(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗಿೇತ್ತ ಯು ಎಸ್ ಕೇಿಂ ಸುಫರ ಭಣಯ  

ಯು ಎಿಂ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.39 468 262992643665 120000959194

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಯು ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು / ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 978173005103 620010015740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ಪ ಸುಫರ ಭಣಯ  ಬಿನ್ ಎಿಂ 

ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ

ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ / 

ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 358273632487 (0)9012200030521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲತಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಖಾಜಿ ಮೇಹ 

ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 300217593496 (0)9122200005136

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗೇಪಾಲ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 661548324290 708250010105700(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಚನನ ಕವ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ನಾಯ್ಕ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 960 532308914925 64038564480

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನನಾಖರಾಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅಪುಪ   ಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಗಾರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 476260922464 120000189860

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷತಿೇಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 267409805584 120000953205

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿವಾನಂದ ಕೄ ಎಲ್ ಬಿನ್ 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣಮಯ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.17 1164 220807861511 708250010044110(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಶ್ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 229552207538 (0)866101010294

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 240 629460448951 64131054905

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬ್ಬ ರಾವ್
ನೆಮ್ಮಾ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.15 1140 336805767434 13261004820

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶತಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೇಿಂ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಕೄ ವಿ ಹಾದಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 894428242027 (0)9012210012674

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಖಣೇವಮಯ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 1200 329499891326 708250010117510(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನದಯಾನಂದ ಎಿಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 960 550430186027 (0)9122200006070

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಸಿದದ ಪ  ಗೌಡ ಜಿ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 535150564279 (0)9092200000229

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಉದಮ ಕ್ಮಾರ್ ಎಿಂ ಎ ಬಿನ್ 

ಅನಂತ ರಾವ್
ಭಲ್ವನ ಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 974704295930 708250010169860(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜಪ ಮಯ  ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 373358644388 620010015615

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇವ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.21 732 425764866548 708250010162540(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಜೇಿಂದರ  ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ವನ ಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 912 255961458953 13261031741

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 903150660895 844510110003493

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಜಭಮ  ಬಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ 

ಜಿ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.08 1056 930305168722 11110

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಕೄ ಎ ಔಳಷಪ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.14 1128 634101591773 (0)866101001295

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಪ 

ಶಿಿಂಖಪ  ಗೌಡ

ಹಾಲಂದ್ದರು / 

ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 427573129723 708250010106650(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲ ಗೌಡ ಯು ಪ ಬಿನ್ 

ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ
ಕಾಡಿ / ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.19 708 511124648590 (0)9092200004283

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಗಂರ್ಧನ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಶಿರ ೇನವಾಷ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.18 666 209720541955 120001648907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನದಿನೇಶ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 922439016076 64026997383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಶಿವ ನ ಯು.ಜಿ ಕೇಿಂ ಖಣೇಶ್ ಮೂತಿಿ 

ಯು ಎಿಂ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 850024518518 120000959161

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷತಿೇಶ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.11 1092 520018616242 620010030520

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರ ಷನನ  ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 802290385884 (0)722500100373401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಜಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಸುಯಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.05 540 285658712163 (0)866101010151

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಾಲತಿ ಕೇಿಂ ಲಿಂಖಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 462804735229 (0)722500100665801



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯವಿೇಿಂದರ  ಗೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇ 

ಗೌಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.39 948 431869066105 64054911276

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭ 

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.22 744 430962791290 13261002607

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಭರಿಯಾ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 622 921313579489 (0)9122210004926

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗಿಡಡ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಹಾಲಪ  ಹೆಖಡ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 942489216654 64069795626

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಾಸುದೇ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.08 576 634117666865 64016862722

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಪ  ನಾಮಔ ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ  

ನಾಮಔ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 930680226208 (0)722500100660201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ನಾಗೇವ ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 562831094330 708250010237310(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄ ಎಸ್ ವಿನೇದ ಕೇಿಂ ಬಿ ಎಸ್ 

ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.14 648 430505099334 64120951168

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬ್ದಡಡ ಮಯ  ಎ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಫಬ ಮಯ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.22 744 856361441758 844510110002155

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಚಂದರ  ಜೇಯ್್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮ ಜೇಯ್್
ನೇಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.35 1140 719693589138 (0)722500100065801

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗೇಪಾಲ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಮಯ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 940158192260 844510110000070

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಬಿ ಎಸ್ ಭಹಾಫಲ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಔಯಮಯ ಕಾಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.25 300 787732555064 54022318686

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದಿನೇಶ್ ಎ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.04 1008 266694776669 844510110001142

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ಸುರೇಿಂದರ  ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.26 792 918836548036 (0)9122200024868

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಹಾಷಗೌಡ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ  

ಗೌಡ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 884873502002 (0)722500100017001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಮೂತಿಿ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ 

ಆರ್ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ
ಕ್ಷಔಕ ರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 775625987980 708250010120490(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖಯತನ  ಎನ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಆರ್ 

ನಾರಾಮಣಮಯ
ಕ್ಷಔಕ ರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.08 1055 258267350184 708250010044720(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗಾನಂದ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.27 804 856215811700 (0)9092200009673

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯವಿಶಂಔರ್ ಎನ್ ಪ ಬಿನ್ 

ಣಿಮಪ ಮಯ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 468610729699 708250010185620(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸುಧಾಔರ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಹಾಲಪ  ಗೌಡ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.11 612 727835755447 176300101000133

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಪುಟಿ ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.24 768 855419554801 64165420884

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಜಖದಿೇಶ್ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಹೆರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.25 733 566171252853 64138972826

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಎಸ್ ಡೇಿಂಗೆರ  ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ಸರಿ ಡೇಿಂಗೆರ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 501598450302 54009652413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಕೄ ಎ ಶಿಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.03 516 334691296594 620010021038

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.25 300 272828824254 620010032426

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗೇಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಶಿಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 284963880026 620010027904

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.07 1044 666541964590 620010041725

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಶ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಮಯ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 600 201960344069 620010047965

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಶ್ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.37 924 469196272931 620010007568

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಿನನ ಪ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಮಯ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 605308452649 620010004590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದೇಭಮ  ಕೇಿಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 293269530902 620010018322

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1188 239251980601 13261001513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನನಾಖರಾಜ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.05 1020 838252431293 620010005038

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಖರಾಜ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.28 816 739446210504 708250010107050(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಲತ್ತ ಟ್ಟ ಸಿ ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ಪ  ಎಿಂ ಪ ಮೄಣಸೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 947682874873 64101022060

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷಚಿೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಕೇಿಂ ಗಿರಿೇಶ್ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 851220844097 13261021449

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣಣ  

ಗೌಡ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 248526491133 13261001466

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗಿರಿಶ್ ಡಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 280910739418 13261002131

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಜಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 573135048005 (0)866101002466

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮೇೇಸನ್ ಬರ್ಟ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ 

ಬರ್ಟ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 470 950440074454 (0)9012200076764

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ  ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಅಣಣ ಪ ಮಯ  ಹೆಚ್ ಸಿ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 696 665507545160 (0)9092200007159

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.16 672 331853851623 54009638090

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯಮವ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜ ಬರ್ಟ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.22 744 699229609016 708250010139380(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ಎಸ್ ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ ಬಿನ್  ಬಿ 

ಶಿಂಗೇವವ ಯಮಯ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.20 1200 806417278461 (0)9012200010550

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿದಾಯ ತಿ ಕಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ ಸರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.13 1116 715049599810 13261008632

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ಕಾವಮೂತಿಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಂಗೇವವ ಯಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.35 900 857282944769 250001000000436

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಫಬ ಣಣ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.38 936 732825869897 708250010211340(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಜಾಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಯ ಭ ಸುಿಂದಯ ಗುಲಗಂಜಿ ಭನ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 762760748141 13261028706

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ಸಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಚನನ ಕವ 

ರಾವ್
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
3.08 1200 563755740310 32646999736

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಹಾಫಲಮಯ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.04 1008 636394095099 70825001037560(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.15 1140 442365032649 (0)9012200054543

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ಕೄ 

ವಿಂಔಟ ರಾವ್
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.09 588 354721414733 620010010821

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯಮವ ಟ್ಟ ಪ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 275581719317 (0)9012200082046

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಬಿನ್ 

ಶೇಶಣಣ  ಗೌಡ
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 513496495456 620010022655



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ರಾಭ ಬಟಿ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.13 636 393923450694 120000757018

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 463134103294 620010006508

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.18 1176 449409555837 620010010741

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನನಾಖರಾಜ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.33 876 888863905282 620010025282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ಮಿೇಳಾ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಚಯ ತ್ ರಾವ್ 

ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.14 1110 233438132826 13261017079

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಿನನ ಪ  ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.30 601 571326333453 708250010200780(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ತಭಮ ಮಯ  ಆಚಾರ್ ಕೄ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  

ಆಚಾರ್
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.34 408 789554071138 54047727112

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಚಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 658374779049 708250010194610(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಟ್ಟ ಡಿ ದಾಮ ತಿ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಸಿ ಗೇವಿಿಂದೇ 

ಗೌಡ
ಉಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.39 468 689835655958 (0)9012200017345

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇವ ಹೆಖಡ್ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  

ಹೆಖಡ್
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 803906144574 708250010181520(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಪ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 484495233284 64096151655

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಸಿ ಔಳಷಪ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಚಂದೇ ಹೆಗೆಡ
ನ್ಮಾಮ ರು / 

ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 851456603640 (0)866101008777

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸಿಿಂಖಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 242329472461 120000513435

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಎಿಂ ವಾಷಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ  ಗೌಡ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 763821629397 (0)866101004558

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ 

ಬಿ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 515978993050 (0)9092210005430

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.03 996 919817001403 13261025182

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸೇಭಶೇಕಯ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.03 300 533447803084 64030944174

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄ ಎಸ್ ಶಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ  

ಆಚಾಮಿ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.07 564 896798843156 (0)9012200004477

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಪ  ನಾಮಕ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಣಣ  ನಾಮಕ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.30 360 599881960952 708250010012250(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಧಾಔಯ ಬಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಶಣ ಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.15 180 431070081616 54009652638

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ನಾಖಪ  ಗೌಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.21 732 878777698874 708250010142030(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಹೆಚ್ ಎ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.10 120 496601128893 (0)9012200005349

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ವಿೇಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ 

ಹೆಚ್ ಎ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.14 648 930331006621 (0)9012200057423

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಿಂದರ  ನಾಯ್ಕ  ಡಿ ಬಿನ್ ದೇಣಣ  

ನಾಯ್ಕ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 801921861302 (0)722500100414301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯೇಖಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 685362875223 120000513446

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗಿರಿೇವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರ್ ಎಸಿೆ ೇರ್ಟ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 807445748425 844510110003233

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜಮಯ  ಎನ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರ್ ಎಸಿೆ ೇರ್ಟ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 496474508474 13261030022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಹನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರ್ ಎಸಿೆ ೇರ್ಟ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 591960441374 13261011838

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿವವ ನಾಥ ಬಟಿ  ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಸುಫಬ  ಬಟಿ  ಕೄ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.22 744 408138660064 708250010024580(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೃಶಣ ಪ  ಎಿಂ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 852646237265 54009635645

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಎ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 589230120100 (0)9012200060679

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಸಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಸಿ ಕಾಡಪ  

ಗೌಡ
ಧರೆಕಪ  / ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.24 1200 368125740797 (0)866101006495

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸೇಭಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ 

ಎಲ್
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.33 876 599732913453 (0)866101011118

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವೈ ಎಸ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ  

ಗೌಡ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.39 948 264639527486 (0)866101005598

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಂಔಯಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣಣ  

ಹೆಗೆಡ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 905602449259 54009625897

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಬಾರ್ಟ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಿಂ 

ಬಾರ್ಟ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.30 516 379763880388 (0)866101002867

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದೇವೇಿಂದರ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಣಣ  

ಗೌಡ
ಕೂತಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.23 756 984508640422 844510110000607

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯಮಾಕಾಿಂತ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ  ಕೄ ಆರ್
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 588203834790 708250010167920(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಟ್ಟ ಜಿ ಪಾಣಣ  ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ನಾಯ್ಕ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.25 780 940169734273 (0)9012200050918

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸೇಭಮಯ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  

ನಾಮಕ
ಕೄರೆ/ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 696 270280008184 13261021879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಮಯ  ನಾಮಕ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 623743019901 13261002482

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  

ಗೌಡ
ಕೂತಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 1020 326800383270 844510110001417

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಯ  

ಬಿ ಹೆಚ್
ಮೄಣಸೆ 

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.07 564 815606966109 54060002110

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬರ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬರ್ಟ ಎನ್ ಕೄ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.06 552 876450766008 54009655980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಭತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೇಿಂ ಶೇಶಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 984735686243 708250010190480(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದಿನೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು / ಹಾದಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.29 348 323110298458 13261015027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನವಿೇನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 716203989780 (0)9122200007351

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಫಬ  ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 237613352919 54009651849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ  ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಸುಫಬ ಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.04 1008 859738630827 (0)9092200017392

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಯ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 960 302428976255 708250010147630(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಜಯೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ  

ಗೌಡ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 341475709680 708250010167830(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿೇಯಪ  ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.29 828 444017675940 708250010150070(1)



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂಫಯಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 419335786327 (0)722500100862201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಾಭದೇ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಯು ಎಿಂ 

ಸಿೇತರಾಭಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 920246677525 708250010046690(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶೇಷಾದಿರ  ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಸುಫಬ ಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.02 504 618303148603 (0)9092200001110

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಔಭಲಭಮ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಪ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.38 936 976608157684 708250010193270(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜುಳ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೄ ಕೄ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.05 540 218796093715 54058549724

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 385983430717 708250010135510(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಉಮಶ್ ವಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ವಿ ಎಲ್ 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 849382562913 708250010165240(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಜಮ 

ಹೆಗೆಡ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.19 708 288463468784 54058551030

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ ಮಿ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಕೄ ಎಸ್
ಉಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.01 972 294681875339 85023304603

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ಕೄ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  

ಸೆಟಿ್ಟ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 503297091329 31492796757

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನರ ಭಾಔರ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 905108522972 (0)9092200004061

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 276812740325 708250010136750(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲಲತ ಟ್ಟ ಕೄ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ 

ಟ್ಟ ಕೄ
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 699434309365 708250010193350(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಅಣ್ಣ ೇ ನಾಯ್ಕ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.29 348 596340915664 (0)866101011085

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಎಸ್ ಎನ್ 

ಕೇಿಂನಾಗೇಿಂದರ  ಬಟಿ  ಎಸ್ ಜಿ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.30 360 250693999336 (0)866101012213

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೃಶಣ ಬಟಿ  ಬಿನ್ ರಾಭಬಟಿ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.10 972 504714370646 (0)9012200020755

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ಜಿ ರ ತಿಭ ಬಿನ್ ಕೄ ಆರ್ 

ಉದಮಕ್ಮಾರ್
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.16 672 212512002784 (0)9092200023268

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಶಿೇಲ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.05 540 524073782514 (0)9092200025204

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄ ಎಿಂ ನಯಸಿಿಂಸ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 716392249621 708250010220170(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಉಭಕಾಿಂತ ಕೄ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ 

ಬಟಿ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.38 936 393225938393 844510110000708

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬಿ ಆರ್ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಭಮಯ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.04 528 663186326888 (0)9012200002044

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ  ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 588343976296 708250010235110(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಕ್ಷ್ತ್ತ ರಾವ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಧರ್ 

ರಾವ್ ಬಿ ಎಸ್
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.17 684 916245515701 64141251174

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಸಿ ಸುಗಂಧ ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಜಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 360 565121686509 708250010245690(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ  ಎಸ್ ರಾವ್ ಕೇಿಂ 

ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎಸ್
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 357725911827 64029450269

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಂಔಯಪ  ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.35 887 629637314279 13261005369

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಆದೇವ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.22 264 471578590329 7082500101464500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಾಲಚಂದರ  ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ 

ರಾವ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.33 876 637511838152 7082500100227700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಖಣೇವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭ ಬಟಿ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 607790711141 (0)9092200002536

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔರುಣ್ಣಔಯ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ 

ರಾವ್
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.10 1080 258709003879 7082500101329400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ ಮಾತಿಿ ಯು ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.37 444 724166793985 9092200009355

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ವಾಸುದೇ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ 

ಮಂಜುನಾಥ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.07 564 718569533752 866101004266

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಭಭತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೇಿಂ 

ಜಮರ ಕಾಶ್ ಯು ಆರ್
ನೇಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 679629037730 722500100918501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಂಜುಿಂಡ ಬಟಿ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್ ಸಿಿಂಖ ಬಟಿ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 375366043370 866101000484

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.38 456 225166840830 866101011015

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಾದೇವ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.35 900 243140923212 7082500102395900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ಭಾಔರ್ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೂಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 989495366764 13261002517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಎಿಂ ಶಂಔಯಪ ಶಿಂಗೇರಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.28 610 957268157297 9012200034571

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಬದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ತಭಮಯಾಯ ಚಾರ್ ನಲೂಲ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 656227839289 9012200020910

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಪೄರ ೇಭ ಕೇಿಂ ಎಿಂ ಎನ್ ಶಿಪ  ಹೆಗೆಡ ಸರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 480 265157437363 7082500101196600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸಾವಿತಿರ  ಡಿ ಎಸ್ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಹಾಲಪ  

ಗೌಡ ಕೄ ಎಿಂ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 865392056890 7082500101962100

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತ್ತನ ಔಯ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.39 948 610473172508 64002983208

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ ರಾಭ 

ಬಟಿ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.37 924 321493840696 7082500101215900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ  

ಗೌಡ
ನೇಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 307330562016 7082500100625300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುನಂದ ಎ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಸುಫರ ಭಣಯ  

ಶಸಿಾ ಿ ಎ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 405180670269 7082500101674000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 888 279999571168 13261010426

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರ ಮಿಳಾ ಕಿಂ ಅಚಯ ತ ರಾವ್ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.10 1080 233438132826 13261017079

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಸ್ ವಿಂಔಟೇಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ರಾವ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.14 1128 344128998260 7082500100227900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಬಿ ಎಸ್ ನಯಸಿಿಂಸ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 859339002054 9012200044241

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.30 840 859011058817 7082500101693000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 627347085239 722500100921701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹಾಲಪ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಫಣಣ  

ಗೌಡ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.13 1116 968248212004 7082500101959700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಭರಿ ರಾವ್ ಕಾಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.25 792 556211370365 520291022827477



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಪ  ನಾಯ್ಕ  ಎ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.18 1176 778258803864 7082500102207900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಎಿಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  

ಹೆಗೆಡ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.06 999 336895332357 7082500102019900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖರಾಜ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄಿಂಣಣ  ಗೌಡ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  

ಗೌಡ
ಬಾಳಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 857983890499 7082500100243400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ವಿ ಗೇಪಾಲ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಿ 

ವಿವವ ನಾಥಮಯ
ಬೇಗಾರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 706747262511 176300101001124

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬಾಲಸುಫರ ಭಣಯ  ಬಿನ್ ಶಭಬಟಿ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.17 684 434292565566 250001000000101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ 

ತ್ತಿಂಡಮೂತಿಿ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.19 1188 350863637957 844510110001366

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುರೇಶ್ ಡೇಿಂಗೆರ  ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗುರುಮೂತಿಿ ಡೇಿಂಗೆರ  ಜಿ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.12 624 359680043869 7082500101037900

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔಳಸೇವವ ಯ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ ರಾಭ 

ಬಟಿ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 768 771201150672 7082500101735400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿ 

ಸುಫಬ ಮಯ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 492 722837552913 7082500100574300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 864 337442187278 866101009853

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ಜಿ ಸಂತಿ ಬಿನ್ 

ರಾಭಣಣ ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.02 984 510629200857 20005212615

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇವ ಟ್ಟ ಸಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 787251348656 13261027178

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಿಂದರ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೇಭಣಣ  

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 804 429789282437 (0)9012200037895

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಂಔಯಪ  ಎ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.26 312 309787297793 64084021562

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚನನ ಕವ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 960 652927965065 32794490796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲ ಜಿ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಜಿ 

ಟ್ಟ
ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.12 624 386757641044 (0)9092210008740

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಶ್ ಜಿ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.28 816 803803681800 (0)9092200012876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಣಣ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಣಣ  ಹೆಗೆಡ ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.35 900 532999755752 153401011000326

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.38 936 871450078971 (0)9092200000827

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಪುಟಿ ಪ  ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.09 588 825837437299 (0)9092210011870

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಾಲಕೃಶಣ  ಎಿಂ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಚಂದರ ಮಯ
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.01 972 815686981324 708250010022380(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಬಿನ್ ದೇವೇಿಂದರ  ಹೆಗೆಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 539631159679 (0)866101013287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖರಾಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಕೃಶಣ ಸಾವ ಮಿ ರಾವ್
ಸರೂರು, ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 373738092957 708250010106040(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಭಾಷಕ ರ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 521894273185 9092200011541

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನನಾಖರಾಜ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಯ ಭ ಬಟಿ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.09 228 454811752786 54047722578

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಕೄ ಪೂಣಿಿಮಾ ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 480 977617006586 708250010115970(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಭಾಷಕ ರ್ ಕೄ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲೇಔಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.25 300 912446183395 (0)866108012459

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಭಾಷಕ ಯ ರಾವ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ 

ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.10 1080 401990429555 520291022826810

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ಎ ಹೂಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಯ  

ಗೌಡ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 598735469198 (0)866101002485

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇ 

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 480 962825659266 (0)9122200002444

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಖರಾಜ ಎ ಎಿಂ ಮಂಜಪ  ನಾಯ್ಕ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 795051262440 30902698745

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ  

ಗೌಡ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.17 684 353364483983 708250010173420(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಹೆಚ್ ಕೄ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  ರಾವ್ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 360 655764442157 54047722920

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಶಂಔಯ ಎಿಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಎಿಂ 

ಖಣೇಶ್ ಬಟಿ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 389144945460 708250010123290(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಿೇತರಾಭಮಯ  ಬಿನ್ ಹಿಯಣಣ ಮಯ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.24 768 988473327536 (0)9012200010598

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.19 1188 775033844400 708250010185120(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಹೆಚ್ ಸಿ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.21 549 750755742106 (0)9012200027000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಔಳಷಪ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.33 396 493599395038 13261013063

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶೇಶಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 454217221204 620010020272

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಷತಿೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿ ರಾಭ 

ಬಟಿ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 312328335960 708250010097100(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಉದಮ ಕ್ಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸೂಯಪ  ಗೌಡ
ಮಡದಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.36 912 948997646694 176301401170002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯಮಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾಖಪ ನಾಮಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.05 540 337260840739 63261034852

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಟರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ  

ಗೌಡ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.25 780 414068561476 64056304496

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಜಾತ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 530514671408 (0)722500100648501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯತ್ತನ ಔಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  

ಗೌಡ
ಹಾದಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.39 948 949314554904 13261009158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಂಔಯಪ  ನಾಮಕ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಮಯ  

ನಾಮಕ

ಕೇಗೇಡು 

ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 877454049729 (0)9122200001871

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಮಂಜುನಾಥ ಎ ಜೆ ಬಿನ್ ಜನಾಧಿನ ಎ ಮಿೇಗಾ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.15 180 557543025096 54009637960

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಐಮಣಣ  ಗೌಡ ಯು ಪ, ಲೇಲ್ವತಿ 

ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ  ಗೌಡ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.07 1044 838749843564 620010010774

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗಿರಿಮಪ  ಗೌಡ ಜಿ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ  

ಗೌಡ
ಗಂಡಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 814545512757 708250010040210(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಜಿ ಪ ಗಿರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಗಂಡಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 634830100801 (0)9012200066907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸುಫಬ  

ರಾವ್
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 1020 875504712416 708250010064260(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಗವೇಿಂದರ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ ಬೆಳಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.07 1044 613287869692 708250010064070(1)



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖಪ  ನಾಯ್ಕ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ  

ನಾಮಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.19 416 363334364063 708250010119850(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಮೂತಿಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫಬ ರಾವ್
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.20 720 926944956180 120000793668

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಯದ ಕೇಿಂ ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ ಹಾದಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.09 588 459947090944 13261012220

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದೇವೇಿಂದರ  ಕೄ ಎ ಶಯ ಭಲ ಬಿನ್ 

ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ
ಗುಿಂಡ್ರ / ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 349074425313 620010010388

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಫಬ ಣಣ  ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಪ  ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 702422364302 13261002573

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗುರುಮೂತಿಿ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ 

ವಿಶೆವ ೇವವ ಯ ಬರ್ಟ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.08 576 780049154674 844510110000704

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಡಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದಮಯ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 503754610194 620010016787

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮುನಸಾವ ಮಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಕ್ಷಔಕ ರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 912 846889158668 85036363109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ಭಾಔಯ ವೈಕೄ ಬಿನ್ ವೈ ಟ್ಟ ಔಳಷಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.34 888 249712810729 120000171035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ರಾಮ ಗೌಡ ಉಳುಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 501637090333 (0)9012200021217

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಸ್ ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 

ಶಿಂಗೇವವ ಯ ರಾವ್
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 720987885546 (0)9012200054297

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಭಹೇವ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಣಣ  

ಗೌಡ
ಭಲ್ನಾಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.37 721 809416478774 (0)9012200018704

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಬಿ ಎಸ್ ಸುಫರ ಭಣಯ  ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಬಿ 

ಶಿರಾಭ ಬಟಿ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 578005388870 250001000000796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಖಣೇವ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.09 588 365543122770 620010024197

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಣ್ಣಣ ದೊರೆ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಟ್ಟ 

ಚಂದರ ಹಾಷ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 397132222711 844510110000021

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಖರಾಜ ಸಿ ಎಸ್, ಗಿೇತ ಕೄ ಬಿನ್ 

ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ
ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.14 1128 488203852051 620010007852

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಟೇಶ್ ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.33 876 992244441447 64045069022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿ ಶೇಶಗಿರಿಮಪ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.03 996 559161319411 (0)866101011859

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಬದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿರಾಿಂ ಬರ್ಟ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 212393983324 708250010048480(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಜಿ ಸೂಯಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಗುಿಂಡೇಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 783656352883 (0)9012200063824

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚಂದರ ಪ  ಟ್ಟ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಪ ಣಣ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.35 828 782454637620 176300101001517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅವಿನಾಶ್ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾವ್
ಉಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.31 852 565079572911 708250010066930(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಣಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೇಿಂ ಕೄ ಆರ್ 

ಅವಿನಾಶ್
ಉಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.18 1176 862363839055 708250010079180(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಜನ್ ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೄ ಆರ್ ಉಳುಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 637163324195 20106382605

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದೇಭಮ  ವೈ ಎ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ 

ರಾಭಣಣ  ಹೆಗೆಡ
ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 499175245515 (0)722500100526401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಜೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮಿ ಗೌಡ 

ಬಿ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 271584957663 708250010214990(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಆನಂದ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1019 658928053356 (0)722500100349101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಶೇಶಗಿರಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಯ ಕಾಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.34 408 666032575061 708250010143520(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬಯತ್ ಕೄ ಪ ಬಿನ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ ಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 998588831439 708250010166410(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್  ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 733429793435 620010031262

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ದೇವೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 600 241388951633 120001298712

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಧಭಿಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  

ಗೌಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ / ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 859088552487 64103844078

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಸರಿದಾಸ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ವಿ ವಭಿ ಗಿಣಿಔಲುಲ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.13 1116 765671005666 54047721971

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 437255435945 (0)9122200001457

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ

ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಎಿಂ ಎಸ್, 

ಭಾಖಯ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾವ್ 

ಎಿಂ ಪ

ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 497612781984 520331001977185

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಂತ ಎನ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ದೇವೇಿಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ 

ಟ್ಟ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.08 1056 791763349920 708250010168030(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಳ್ಳನಾಿಂಫ ಕೇಿಂ ಶಿಂಗೇವವ ಯ ಬಟಿ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.12 624 318450782557 708250010219230(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಗಿಡಡ ಮಯ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 240 750412559307 85023733938

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಹೆರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 650328443091 64011652084

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಔಳಷಪ  ನಾಯ್ಕ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ
ಹನನ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.03 996 254119047037 (0)866108011577

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಠಲ್ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.22 744 573608171540 844510410000431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಬೇಫಣಣ  

ಗೌಡ
ಗಂಡಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.17 684 831673181598 (0)9012200003307

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಟರಾಜ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಶಿಿಂಖ ಬಟಿ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.02 504 502387736109 64061436154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.33 876 876472141893 (0)9122200011315

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿೇಲ ಎನ್ ರಾವ್ ಕೇಿಂ ನಟಶೇಕರ್ 

ರಾವ್ ಎಸ್
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.25 780 974821469183 708250010153980(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಎನ್ ಸಿಿಂಖ ಬಟಿ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 729173385460 708250010011420(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯತ್ತನ ಔಯ ಟ್ಟ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಟ್ಟ ಎಿಂ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 768 470176760682 153401011000383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯಮವ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 720 916103540281 (0)9122200002260

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಿನನ ಮಯ  ಮೂತಿಿ ಬಿ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇ 

ಗೌಡ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.30 360 433816807055 54047721777

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೃಶಣ  ಎಿಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.18 696 339477666342 (0)9122200006441

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಧನಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ದೇವೇಿಂದರ ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.10 600 880883591988 64061043414

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ದೇವೇಿಂದರ  ಗೌಡ ಐ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ  ಗೌಡ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.13 1116 580677499585 85032868933



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅನಂತದಮ ನಾಬ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಸಿೇತರಾಭಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 780 371764630555 (0)9092210003625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ  

ಗೌಡ ಬಿ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 1020 997236723122 708250010234890(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನದೇವೇಿಂದರ  ಎಿಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಗೌಡ ಕೇಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.06 552 626908477922 844510110000804

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಗೇಪಾಲ ಕೃಶಣ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 268785221977 708250010120820(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾಖಭೂಶಣಮಯ
ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 437662160835 13261003281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಯೇಖಪ  ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.05 1020 339382994540 (0)9012200030348

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಹಾಫಲಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 483893513965 (0)9092200022305

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಿನನ ಪ  ಕೄ ಬಿ, ಸುಫರ ಭಣಯ  ಬಿನ್ ಬಾಲ 

ನಾಯ್ಕ
ಕ್ಷಔಕ ರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 696 426507488374 620010008471

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  ಕೄ 

ಜಿ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.19 228 293317346465 708250010178570(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಫಬ ಣಣ , ಯತನ ಭಮ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಗುಿಂಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 382366066434 620010018515

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 880221064361 708250010135530(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ 

ಶಂಔಯಮಯ
ಕಾಡಿ / ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.29 828 802351024944 (0)9092200010631

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಬೇಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಶೆಟಿ್ಟ ಶಿಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.02 504 936200817853 (0)9012200011976

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ 

ಹಿರಿಮಣಣ  ಹೆಗೆಡ
ಬೆಳಂದ್ದರು / ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 346269195064 (0)9092210001858

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಸ್ ಎಸ್ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಸುಫಬ  

ರಾವ್
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 480 654773074805 (0)9012200081396

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನವಿೇಯಪ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಫಣಣ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.04 528 650419936787 13261008428

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ತಿಭಮ ಪ  ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಗಿಣಿಔಲುಲ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 465791625130 54047727134

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಹಾಷ ಎಿಂ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ  

ಹೆಗೆಡ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 752673518332 32164479894

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 820265249149 (0)722500100655101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಶಿಪ  ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಮಯ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 730838217282 64000634372

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷತಿೇಶ್ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 692856737933 153401011000688

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ನಾಗೇಶ್ ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.08 576 200854499997 64049768764

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.21 252 901077177174 (0)9092210011156

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.24 288 419729374136 708250010245530(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರಾಜಶೇಕಯ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.20 720 706930712086 708250010128880(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಶಪ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 960 547765395542 (0)9122200016710

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಭಾಷಕ ರ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಔರಿಯಾ ಕ್ಲ್ವಲ್ ಕ್ಿಂಫರ ಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 902576561130 844510110000429

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಖಣೇವಮಯ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇತರಾಭಮಯ
ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 595641113820 708250010093310(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 200161525941 708250010200930(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಶಂಔಯ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಭಲಲ ಪ ಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.25 780 604794913820 708250010079830(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಹಿರಿಮಣಣ ಪ  ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 912817536347 176300101001475

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಭಭತ ಹೆಗೆಡ  ಡಿ ಕೇಿಂ ಕೄ ಸಿ ಧಭಿಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.41 492 693973910487 708250010198300(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಷತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಾಧ ರಾವ್ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.03 516 569861147166 (0)866101009080

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಾಔಿಿಂಡೇಮ ಬಿನ್ ಸುಫಬ  

ರಾವ್
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.32 900 424394335170 176300101002128

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಷಚಿತ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯಮಶ್ ಹೆಚ್ 

ಎಸ್
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.28 816 348559640937 120000362701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಯೇಖಪ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.35 900 992702612504 54047724064

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಎನ್ ಶಿಿಂಖ ಬಟಿ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ / ಮೄಣಸೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 671332768708 (0)866101009324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  

ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 662562134289 620010001736

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇಧಯ ರಾವ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ 

ಆರ್ ಶಿರ ೇನವಾಷ ರಾವ್
ಶಿಂಗೇರಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.34 408 954084192145 708250010110450(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ರ ಭಾತಿ ಕೇಿಂ ಸಿ ಎಿಂ ಜನಾಧಿನ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.38 936 316783633057 (0)722500101112401

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಒಲಭಮ  ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ 

ಚಂದಮಯ  ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 560285460979 620010018093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಹೆಗೆಡ  ವೈ ಸಿ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಚಂದ್ ಹೆಗೆಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 480 366161748169 120000173021

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಯೇಖಪ  ಹೆಗೆಡ  ಡಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಗಿಣಿಔಲುಲ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.16 1110 351011722680 64053956820

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲೇಲ್ವತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೇಿಂ ಸಂತ 

ಕ್ಮಾರ್ ಎನ್ ಆರ್
ಗಂಡಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.14 168 748434502173 85025267090

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಚಂದರ  ಎಿಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.09 588 381226171779 (0)9122200010410

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಉಪಾದಾಯ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಯಭಣ ಉಪಾಧಾಯ
ಶಿಂಗೇರಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 600 718421716284 (0)866101008616

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಪಾಲಚಂದರ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖ 

ಬಟಿ  ಎಸ್ ಎನ್
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.02 504 973231291646 708250010049370(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಭಲ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಎಸ್ 

ರಂಖನಾಥ
ಸರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.38 456 945007351552 844510410000052

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬೇಗೌಡ ಮಡದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.31 372 209433450576 85027993187

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಶೇಶಪ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ ಬಾಲ ನಾಮಕ ಕ್ಷಔಕ ರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.37 444 293758385584 120000514723

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಚಯ ತ ಬರ್ಟ ಕೄ ಎಲ್ ಬಿನ್ 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇನಾರಾಮಣ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.24 288 912468345985 (0)9092200026432

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಎಿಂ ಡಿ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬಿನ್ ದಾಷಪ  ಗುಾ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 1200 647108749262 31689578679



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ತಿಭಮ ಪ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  ಹೆಖಡ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ  / ಬೆಟಿ ಗೆರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.07 564 460693900539 708250010235780(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನನ್ನತನ್ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೄ ಸಿ ತಿಭಮ ಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.13 636 686896074716 64035707398

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೃಶಣ  ಸಾವ ಮಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಕವ 

ರಾವ್
ಸರೂರು, ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.07 1044 286073787897 (0)9012200010882

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನಭಹೇಶ್ ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ನಾಯ್ಕ ಅಡಡ ಖದ್ದ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.23 876 449605592005 322250010033220(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಕೄ ಎಿಂ ಉಮವ ಬಿನ್ ಕೄ ಆರ್ 

ಭಹಾಫಲಮಯ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.03 516 768776746134 (0)9012200063960

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ  ಬಿ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.36 912 380173455292 708250010108130(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಎಿಂ ಸಿ ಮಶೇಧ ಕೇಿಂ ಎಿಂ ಔಳಷಪ  

ಗೌಡ
ಕೂತಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 840930394495 64026975223

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಅಪಪ ೇ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಯ  ಗೌಡ ನೇಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.39 468 514914230692 (0)866101011099

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ 

ಸುಫಬ  ರಾವ್
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 960 441407034000 (0)9122200005396

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ನಾಗೇಶ್ ನಾಮಕ  ಎಿಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬೇ 

ನಾಮಕ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.08 576 388686694796 54059308947

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ಮಡದಾಳು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.23 540 13261007322

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಎಿಂ.ಸಿ, ನಮಾಲ ಕೄ ಎಸ್ 

ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 726309712800 620010007885

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಶಂಔಯ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಟೇವಮಯ  

ಜಿ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.38 936 417682266595 54009649932

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುರ್ಧನ್ ಐ ದ್ದರ್ ಬಿನ್ ದೇವೇಿಂದರ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 1200 541100188702 741700160001520(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರ ಕಾಶ್ ಕೄ ವಿ, ಶಿರ ೇಲತ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟರಾಭಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.02 504 712276342657 (0)866101008458

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ವಿಂಔಟೇವ ಎಿಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.09 588 971798882354 (0)9122200028716

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಿಂಗೇವವ ಯ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ 

ನಯಸಿಿಂಸಮಯ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 1200 677096357506 708250010106330(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಕೄ ಪ ಸುಬಾರ ಮ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.12 1104 975502313910 (0)866101005910

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಳಷಪ  ಹೆಗೆಡ ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.37 444 712118775090 120000182672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಶಭಣಣ  ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ
ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 480 352640539457 54047726436

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಯಸಿಿಂಸ ವೈ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗುರುಮೂತಿಿ ವೈ ಎನ್
ಬೇಗಾರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.37 924 432417607712 5400963660

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿ ಎಸ್ ಶೇಷಾದಿರ  

ಬಿನ್ ಶೇಶಗಿಮಪ
ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.37 924 821526773512 620010024889

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ
ರಾಭಚಂದಾರ ಚಾರಿ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ 

ಕಾಳಾಚಾರಿ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.31 372 671282786947 54058550274

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ಶಭಮಯ ಬೆಳಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.35 900 (0)866101007461

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಫಬ ಣಣ  ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ  ಗೌಡ ಬಿ ಬೆಳಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 480 417237120828 708250010233470(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಧಾಔಯ ಬಿನ್ ಶಿಪ  ಗೌಡ ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.37 924 437417863448 13261013675

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ಸುಿಂದ್ರ ೇಶ್ ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.35 900 519919639803 (0)9012200029303

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮೆಲುತುತ್ತಾ  ಷಹಾಮಧನ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಮಯ ಔಷಬಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.18 1176 273070096592 (0)9092200005661

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 2880 623993455827 708250010193370(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಬಿ ಜಿ ರ ತಿಮಾ ಕೇಿಂ ಕೄ ಆರ್ 

ಉದಮಕ್ಮಾರ್
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 212512002784 (0)9092200023268

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಪುಶಪ  ಕೇಿಂ ಕೄ ಎಿಂ ಯತ್ತನ ಔಯ ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 706851918548 (0)9092200023659

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲಲ್ವತಿ ಕೇಿಂ ಶಂಔಯ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 918909036237 64108358753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಎಿಂ ಕೄ ಕೃಶಣ ಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 682086852171 (0)9012200007507

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಉದಮ ಶಂಔರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿವವ ನಾಥಮಯ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 417370092089 708250010236000(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಡಿ ಎಸ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 838133320528 (0)9012200047941

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಛಾಯಾತಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಖಪ ಮಯ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 370065841225 54009629879

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸೂಯಪ  ಗೌಡ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 890160543271 64097380753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯತ್ತನ ಔಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ  ಹೆಗೆಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 366525458962 (0)9122200001370

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 775033844400 708250010185120(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಿಜಮ ಹೆಖಗ ಡ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಹೆಗೆಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 826903365726 64087182823

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖರಾಜ ಎಿಂ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 583679299687 153401241000202

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿರ ೇಧಯ ಡಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಿಂ ಕಾಳಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 202409690822 708250010218300(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯಮವ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 621033943352 (0)866101013418

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಿನೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಹಾದಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 323110298458 13261015027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ವಿಂಔಟೇವ ಎಿಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 971798882354 (0)9122200028716

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 253653059817 620010011983

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ನಾರಾಮಣ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ
ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 482441839552 120001651839

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಎಿಂ ಜಖದಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ 

ಭರಾಠೆ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 702007935605 708250010239410(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಗಿೇತ್ತ ಯು.ಜಿ ಕೇಿಂ ಉಮವ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 994907305138 120001054300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಗೇಿಂದರ  ಎಿಂ ಕೄ  ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 971701991962 54009640134

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಾಗೆದ ೇವಿ ಕೇಿಂ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 354586748046 120000325260

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಎಸ್ ಎನ್ ಕೇಿಂ ನಾಗೇಿಂದರ  

ಬಟಿ  ಎಸ್
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 250693999336 (0)866101012213

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೄ ಕೄ ವಿಂಔಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಜಿ ಕೃಶಣ ಮಯ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 914629896964 (0)866101007694

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೄ ಜಿ ರಾಧಾಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಕೄ ಗೇಪಾಲ ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 885171941418 (0)866101005423

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಜಮ ಹೆಗೆಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 288463468784 54058551030

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 465791625130 54047727134

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಎಿಂ ಕೄ ಪೂಣಿಿಮಾ ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 977617006586 708250010115970(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿರ ೇಭತಿ ಕೇಿಂ ಯವಿೇಿಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ವೈಟ್ಟ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 642458951594 120000173281



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 3200 997236723122 620010021980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ರೇಹಿಣಿ.ಟ್ಟ.ಜಿ ಕೇಿಂ ಯವಿೇಿಂದರ .ಕೄ.ಟ್ಟ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 618890723003 9012250001020

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಸುಫರ ಭಣಯ ಬಟಿ .ಸಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬಾರ ಮಬಟಿ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 961893640902 9122200000551

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಸೇಭಶೇಕಯ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಾಖಪ ಗೌಡ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 717633891557 9012200063544

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖರಾಜ.ಕೄ.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 739446210504 7082500101070500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
.ಬಿ.ಎಸ್ ಭಹಾಫಲ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 787732555064 54022318686

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಾಸುದೇ.ಕೄ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 634117666865 64016862722

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಿನೇವ.ಟ್ಟ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 324769869308 520291021924302

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದೇಭಮ  ಕೇಿಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 293269530902 620010018322

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 2560 624775255204 64085048914

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ.ಟ್ಟ.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 616483246059 7082500101810400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಿಂಔಟೇವ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ ಹೆಗೆಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 606161539408 54009656122

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಪ 

ಮಂಜಪ  ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 804757101631 844510110000312

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೄ ಆರ್ ಔಳಷಪ  ಬಿನ್ ಕೄ ರಾಮಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 474269116806 (0)9092200024106

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಉಮಶ್ ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 782962416231 708250010232040(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಎಸ್ ಶಂಔಯ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 616149429646 33125734583

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಯತ್ತನ ಔಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ 

ಸಿಿಂಖಪ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 454402819424 (0)901220033512

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಅಚಚ ಯ ತ ಕೄ ಎಲ್ ಬಿನ್ 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾರಾಮಣಮಯ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 912468345985 708250010117870(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 495590812139 708250010167100(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಶೇಶಭಮ  & ಬಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಶಂಔಯಪ  ನಾಮಕ
ಹಾಲಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 217806393420 620010008302

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸುಿಂದರೇಶ್ ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 519919639803 (0)9012200029303

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 454169494730 (0)9122200000330

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 870963839049 54009657669

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯವಿ ಎಿಂ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 473956596180 13261005165

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 367869773975 64081651258

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಬಿ ತಭಮ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಬೆಳಿಪ  ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 208596920951 32692973847

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ದಿನೇಶ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಕೄ ಶಿರ ೇನವಾಷ 

ಗೌಡ
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 922439016076 (0)866101013209

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಶಿರ ೇಧರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಶಿಿಂಖಪ  

ಗೌಡ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 428808665240 (0)9012200063530

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಆದವಿ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 512373869391 32875681021

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸಿಮ ತ್ತ ಪ ಕೇಿಂ ಜಖದಿೇಶ್ ಕೄ ಟ್ಟ ಹೇರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 873960686783 (0)866101012335

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಜಖದಿೇವ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 943047893396 708250010146120(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 733429793435 620010031262

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶೈಲ್ವ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಮಡದಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 979484244227 (0)9012200058179

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಶಿರ ೇನವಾಸಾಚಾರ್ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಾಚಾರ್
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 463898538754 (0)9122210003659

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಜಖದಿೇಶ್ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 566171252853 64138972826

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಭಣಣ  ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 352640539457 54047726436

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಚಂದರ  ಶೇಕರ್ ಜಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಗಿಣಿಔಲುಲ  

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 479718527450 64083186887

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸುಜಾತ ಎಿಂ ಎಸ್ ಕೇಿಂ ವಿೇರೇಿಂದರ  ಕೄ ಜಿ ಹೇರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 300964856756 54059309474

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಬೆಳಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಹಾಲಪ  ಗೌಡ ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 975393842309 120001474835

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಿನನ ಪ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಮಯ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 605308452649 620010004590

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಔಭಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಭರಿಮಪ  ನಾಯ್ಕ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 824538830165 (0)9012200066911

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖರಾಜ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ಭಔಿಲ್

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 838252431293 620010005038

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ರಾಗವೇಿಂದರ  ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಕವ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.10 1600 860945842671 708250010214000(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 901077177174 (0)9092210011156

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಗಿರಿಮಪ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 859826051361 (0)866101009800

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಾಖರಾಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ  

ರಾವ್ ಹೆಚ್
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 844236328690 (0)9012200063709

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭಹೇವ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಯ  ಹೆಗೆಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 602216867865 708250010116570(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಇಿಂದಿಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಯವಿೇಿಂದರ  ಎಿಂ ಎಿಂ ಮಡದಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 716029101231 (0)9122210005131

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೇದಂಡ ವೈ ಸಿ ಕೇಿಂ ಚನನ ಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 534068696413 708250010159640(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಭಬರ್ಟ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 807117332826 (0)9122200028103

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಷತಿೇವ ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ  ನಾಯ್ಕ ಬಲೇಔಡಿ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 583526399000 708250010208580(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖರಾಜ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ಕೄ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 966740333839 54009639582

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 995849772402 708250010167290(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಕಾಿಂತ ವಭಿ ಬಿನ್ 

ಭಹಾಫಲ ಜೇಯ್್
ಗಿಣಿಔಲುಲ  

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 670158126952 176300101002885

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.32 3200 512718994351 620010001656

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಿನೇಶ್ ಎ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 266694776669 844510110001142

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶೇಕಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಮಯ ಭಸಿಗೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 586189339682 (0)9012200060611

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕವ ಹೆಗೆಡ  ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಪ  ಹೆಗೆಡ ಉಳುಳಿ್ಳ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 642080423605 708250010199360(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಪೂಣೇಿಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕವ ಹೆಗೆಡ ಉಳುಳಿ್ಳ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 868980337919 708250010139590(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಉಮಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  ಗೌಡ ಕೄರೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 903174570345 844510110000032

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ನಾಖರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಭಹಾಫಲ ಬರ್ಟ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 504893851610 (0)9122200001645

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶೇಶಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 539755304494 708250010095770(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 442365032649 (0)9012200054543

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನವಿೇನ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಭಔಿಲ್ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 403551428466 (0)9122200003860



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿರ ೇನವಾಷ ಗೌಡ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 924683388641 85051133085

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲಕ್ಷ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿಿಂಖಪ  ಗೌಡ ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 2880 861301402599 12000012967

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ನೇಲಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 648778723184 (0)722500100968701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೃಶಣ ಪ  ಗೌಡ ಲಲತ್ತ ಬಿನ್ ಅಪೄಪ ೇ ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 784202483095 620010026252

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿಿಂಖಪ  ಹೆಚ್ ಸಿ ಚಂದೇ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 936400465066 (0)9092200008411

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚನನ ಕವ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ  ಗೌಡ ಮೄಣಸೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 318692333520 620010005389

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲಲತ್ತಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲ ಮೂತಿಿ ಸರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 354814806628 85029584399

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಗಾನಂದ ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಮೂತಿಿ ಸರೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 244651494565 85029521383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ನಾಗೇವ ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 562831094330 708250010237310(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಹೇಮಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 647606418690 (0)9012200097520

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯವಿೇಿಂದರ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3040 445483692188 64084813445

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಅನಂತಮಯ  ಜಿ ಬಿನ್ ಖಣೇವಮಯ ಮೄಣಸೆ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.17 2720 962532329733 708250010226530(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಗಿಡಡ ಮಯ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 750412559307 64027938905

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಸುಫರ ಭಣಯ  ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ  

ಬರ್ಟ
ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 575891222508 708250010115140(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಟೇಶ್ ಎಿಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 992244441447 64045069022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಮಶೇಧ ಕೇಿಂ ಎಿಂ ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 840930394495 64026975223

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ದಿವಾಔಯ ವಿ ಆರ್, ಇಿಂದಿರಾ ಬಿನ್ 

ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 369215281312 620010022780

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಷರೇಜಭಮ  ಕೇಿಂ ಔಳಷಪ  ಹೆಗೆಡ ವೈಕ್ಿಂಠಪುಯ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 712118775090 120000182672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಿಂಔಣಣ  ಗೌಡ ಕೇಿಂ ಕೃಷ್ಣ ೇ ಗೌಡ ಬೆಳಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 441395921882 708250010224260(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಸುಫಬ ಣಣ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  

ಗೌಡ
ಕೂತಗೇಡು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 326800383270 844510110001417

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಗೇಪಾಲ ಗೌಡ ಜಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಪೄಪ  ಗೌಡ ಕ್ಿಂತೂರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 942857130560 64161167357

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ  ನಾಯ್ಕ ಮಡದಾಳು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 574788129960 85042169794

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಅನುರಾಧ ಕೄ ಎಸ್ ಕೇಿಂ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಎನ್ ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 983919889545 844510410000359

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಜಮರಾಿಂ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತ ಗೌಡ ಟ್ಟ 

ಎಸ್
ಕೂತಗೇಡು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 903179219961 708250010150790(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಯತ್ತನ ಔರ್ ಎಿಂ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 806493194530 (0)9092200007592

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಲೇಲ್ವತಿ ಕೇಿಂ ಔಳಷಪ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 944711202114 64045875758

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ 

ರಾಭಮಯ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 531796529882 54009625241

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಗಿರಿೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್ ಬಿನ್ 

ಲೇಔನಾಥ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್
ಕೇಗೇಡು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 3200 549760382304 85058202180

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಮಂಜುನಾಥ, ಕೄ ಜಿ ಸಂತಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 

ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 510629201857 20006212615

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಜಯ ೇತಿೇಶ್ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3200 930296791063 85042550419

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಭಾಖಯ ಲಕಿ್ಷ ಮ  ©£ï GªÉÄÃ±À ಸರೂರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.08 1920 488239372982 7082500102214300

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಕೄ ಕೄ ಮಂಜಪ  ©£ï PÀÄA§¼ÀAiÀÄå ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 800 399616129092 620010033383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಪುಟಿ  ©£ï dAUÁ® ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 1600 772145267258 120000245327

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್

ಪುಯಷೇತಾ ಭ ಎಸ್ ಎನ್ ©£ï 

£ÀAdÄAqÀAiÀÄå
ಸರೂರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.23 920 693183962473 120001055723

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಎಸ್ ಎನ್ ಜನಾಧಿನ ©£ï £ÀAdÄAqÀAiÀÄå ಸರೂರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.19
760 742955509528 620010030224

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ರಾಭಮಯ  ©£ï ªÀÄjAiÀÄ ಕಾವಡಿ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.15
2200 541526003514 844510510000347

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಮಶೇದಭಮ  ಎಮ್ ಸಿ PÉÆÃA PÀ¼À̧ À¥ÀàUËqÀ ಕೂತಗೇಡು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 4.17
6680 840930394495 64026975223

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಗೇಭಮ  PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ ಶೃಂಗೇರಿ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.2
800 284963880026 620010027904

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಕೄ ಎನ್ ನಟೇವ  ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ನ್ಮಾಮ ರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 303604859015 8452

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಶೇಕಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಮಯ ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 586189339682 9012200060611

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಯಮಶ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ  ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 413427556064 13261019973

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಎಸ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ರಾವ್
ಕೄಳಕಪ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00
3200 597899285811 620010039216

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಕೄ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಭಮ  ಭಸಿಗೆ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 936136462305 844510110001594

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಭಾಸ್ಕ ರ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೃಂಗಪ ಯ್ಯ ಹರೂರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.08
1920 916236076253 13261000950

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ಸ್ರೋಜ ಕೋೃಂ ಶಿೃಂಗಣ್ಣ  ಎನ್ ಸ ನ್ಮಾಮ ರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.17
2280 544171347680 13261018324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್

ಸೃಂಗಮ್ಾ  ಕೋೃಂ ಲೇಟ್ ಕರಡಿ ಹೆಚ್ 

ಟಿ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.29
1160 699057893064 153401011000557

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
ನಾಗರಾಜ ಎೃಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಹರೂರು

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 873126517315 708250010109950(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್
gÁªÀÄªÀÄÆwð.JA.PÉ ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÀgÀÆgÀÄ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00
1600 214489634279 13261017716

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೇಕೇ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್- ನಿಸಣ್

ಹೇಮಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜ
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕಿಗಾ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 3.37
5400 647606418690 (0)9012200097520

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
 ಷದಾನಂದ ಡಿ ಆರ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 1950 496946861897 9122200008560

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಸುಶಿೇಲ ಕೇಿಂ ಭರಿನಾಮ ಗಿಣಿಔಲುಲ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 833605963999 6403492194

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ಶಿಶಂಔಯ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  

ಗೌಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 1300 221279907534 64027774105

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ಪಾಿಂಡುರಂಖ.ಎಿಂ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬಾಲೇಗೌಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 1300 879471403217 85037362343



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ಸುಧಾಔಯ.ಎಿಂ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬಾಲೇಗೌಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 495086252990 120000492345

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಗಿಡಡ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಬಾಲೇಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 556163282592 13261011907

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಯೇಖಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 1950 484066718404 844510110003664

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಷರೇಜ ಕೇಿಂ ಸಿಿಂಖಣಣ  ಎನ್ ಸಿ ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 544171347680 13261018324

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಶಿರ ೇಭತಿ ಕೇಿಂ ಸುಬೆಬ  ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 738928425616 13261003441

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 347066546990 13261031015

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ಉದಯ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಯಭಣ ನಾಯ್ಕ
ಉಳುಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30
1950 846144424307 520101027313359

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗುಿಂಡೇಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 800616396329 13261031004

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 668181185164 13261030929

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 588510857692 13261024111

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಯಂಕ ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 1950 863454836093 13261012208

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಸುಧಾಔಯ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಪ ಗೌಡ ಗುಲಗಂಜಿ ಭನ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 1300 957120445333 13261009748

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್

ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಿಂಜಪ  

ಗೌಡ
ಗುಲಗಂಜಿ ಭನ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 989183900520 13261004773

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್- 

ನಿಸಣ್
ಸೇಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಾಯ ವೇ ಗೌಡ ಸುಿಂಔದಭಕ್ಷಕ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20
1300 993935531020 13261007071

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೃಷಿಹಿಂಡ (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)
ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 52500 875360093228 (0)722500100692901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೃಷಿಹಿಂಡ (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)
ಔಳಷಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳೇ ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 52500 866605690740 (0)722500100739701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೃಷಿಹಿಂಡ (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಸುಫಬ  ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ 

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 40000 237613352919 54009651849

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೃಷಿಹಿಂಡ (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಕ್ಷಟಿ್ಟ  ಗೌಡ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬ್ದ 

ಗೌಡ
ಶಿೇಲುಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 62500 934814623435 13261003699

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೃಷಿಹಿಂಡ (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)
ಸಿಿಂಖಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇ ಗೌಡ ಭಲ್ವನ ಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 17500 472093922164 85031375154

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ)
ಯತನ  ಕೇಿಂ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 500000 206233136422 120001958215

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ)
ಎನ್ ಶಂಔಯ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 520000 328204149245 560931000665513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ)

ಎಸ್ ಪುರುಷೇತಾ ಭ ಬಿನ್ 

ಸುಫಬ ರಾವ್
ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 458000 607722329255 9018260000023

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ)
ಕೄ ಎಸ್ ರ ಭಾಔಯ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ ಮಿೇಗಾ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 500000 829909592916 120001958293

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )

ರ ಮಿೇಳಾ ಎಸ್ ಶೇಕಯ ಕೇಿಂ 

ವಶಿಶೇಕಯ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 497000 233438132826 520291021640301

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )
ಸುಿಂದರೇಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 448000 519919639803 120001859859

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )
ಶಿಂತಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 367000 855419554801 38085677040

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )

ಹೆಚ್ ಕೄ ದಿನೇವ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ 

ಕ್ಮಾಯಹೆಗೆಡ
ನ್ಮಾಮ ರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 412000 578452727144 120001860036

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )
ಯಮವ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1 ಯು 532000 843127823120 120001884127

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿೇಥಲ ಗಟಔ (ಸಾಮಾನಯ )
ಬಯದಾವ ಜ್ ಎನ್ ಕೄ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ
ಉಳಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1 ಯು 525000 792190293556 7087001800067700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಚನನ ಕವ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.33 9900 532308914925 64038564480

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಾಷಪ  ಗೌಡ
ಬೆಳಿಿಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 6000 997236723122 620010021980

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನವಾಷ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.20 18000 597899285811 (0)9092200000045

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಯವಿೇಿಂದರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 12000 654994651060 (0)9122200004973

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ  ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 12000 806684744525 708250010080350(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ  ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಸುಫಬ ಮಯ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.18 17400 859738630827 (0)9092200017392

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಗಿರಿೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್ ಬಿನ್ 

ಲೇಔನಾಥ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 12000 549760382304 85058202180

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ಸುಬಾರ ಮ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ 

ಕಾಡಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 12000 552881908218 120001652027

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ವಿಂಔಟೇವ ಎಿಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಮುದಾನ್ 

ಚಿನನ ಪ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.15 4500 743078748742 (0)9122200009259

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )
ಗುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 6000 903150660895 844510110003493

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಅಿಂಗಾಿಂವ ಬಾಳೆ 

(ಸಾಮಾನಯ )

ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೄ ಡಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಟ್ಟ 

ದೇವೇಿಂದರ  ಗೌಡ
ಅಷನಬಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 12000 967705998717 (0)722500100458601

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಬಿ.ಡಿ.ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ 

ಧಭಿಪ ನಾಮಕ
ಭಔಿಲ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.15 2925 317072228976 9122200033931

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಇಿಂದಿಯ ಕೇಿಂ ನಾಖರಾಜ ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 815187907934 9122210009553

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ರ ಸಾದ್.ಡಿ.ಡಿ ಬಿನ್ 

ದೇದಾಷನಾಮಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 3900 608620501406 520291022832764



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಸುಶಿೇಲ ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 861952525021 9122200015683

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ವಾಸುಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 422585538329 722500101030201

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಹಾದಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 481609840026 844510110002620

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಜಾನಕ್ಷ ಕೇಿಂ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 377905701394 (0)866101010693

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಭಾಷಕ ಯ ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ  

ಗೌಡ
ಕೄ.ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.18 3510 910728784376 (0)722500100649001

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಚಂದರ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 732016972469 (0)866101009582

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಪೄರ ೇಭ ಡಿ ಕೄ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜ ಬಿ 

ಆರ್
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20 3900 253779640528 (0)9122200007983

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಮಂಜೇ ಗೌಡ ಕೄ ಪ ಬಿನ್ 

ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ
ಗಿಣಿಔಲುಲ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.30 5850 224624705611 54047725400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಸಿೇತಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 814683870309 (0)722500100928501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಯಮಶ್ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕೄ ಗೌಡ ಭಲ್ವನ ಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 FYQ1456060 54058549973

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ನಾಖಯತನ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.15 2925 565789594344 708250010235050(1)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಅಣಣ  ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900 914043054456 (0)722500100564501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ವಿನೇದ ಕೇಿಂ ಗೇಪಾಲ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 404915957711 (0)9122210003567

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಕೇಿಂ ಸುರೇಿಂದರ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 932713810862 (0)9122210003200

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಬಾಬ್ದ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಡಿಮ ಗೌಡ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 278495668284 (0)9122200002999

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಬ್ದ ಗೌಡ ಕಾಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 723106488892 120000748139

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಶಂಔಯಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಕೄರೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 430991690815 13261013234

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 919817001403 13261025182

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ  

ಗೌಡ
ಬಲ್ಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.00 7800 616324930749 120000202260

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಪಗೌಡ ಭಔಿಲ್
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800
633017646000 (0)9122200013024

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಯಂಔಣಣ  ಬಿನ್ ಬೇಳು ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.30 5850
707913021138 13261018925

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಜಾನಕ್ಷ ಕೇಿಂ ಶೇಶ ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.35 6825 202097972232 13261031093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಗುಿಂಡೇ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800
871941130503 13261003418

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಸುರೇಶ್ ಎಿಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲೇ ಗೌಡ ಬಲೇಔಡಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800 907818798145 85014073288

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಷಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜು ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.27 13065 406196527611 13261027565

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡುಡ  ಗೌಡ ಶಿೇಲುಿ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 7800
309211222657 13261027962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಯವಿೇಿಂದರ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900
621879217657 64079154602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಶಯದ ಕೇಿಂ ಚಿನನ ಪ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900
940007949068 (0)9122200005570

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಸಿಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900
743488120771 13261026902

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900
875360093228 (0)722500100692901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಬಾಳೆ ಕಂದ್ದ ರ ದೇವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್ (ಹಷ ತೇಟ 

ನಮಾಿಣ) (ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಖಡ)

ಯೇಗಿಶ್ ಎಿಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.20 3900
951469277117 (0)9122200024631

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್

ಜಮಶಿೇಲ್ವ G L / ರ ಷನನ  

ಕ್ಮಾಯ
ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0..40 7800 917049610320



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಪಂಔಜ B S / G N ಲಿಂಖಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 7800 834460456527

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಒಿಂಕಾಯಪ  H C/  ಚಂದರ ಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 424270568727

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಂದರ ನಾಮಕ  / ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 750349356732

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
H N ಕಾಿಂತರಾಜಪ  / ನಿಂಖಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 259841404856

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
T ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  / ತ್ತಯ ಯಪ ಹಾದಿಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 678797584898

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಾನಪ  / ರೇಣಸಿದದ ಪ ನೇಯಲಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 294978782031

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಒಿಂಕಾಯಪ  H M / H V ಭಲಲ ಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 206970289895

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಾಖರಾಜ್ H M/ ಭಲಲ ಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 792190934158

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಪುಟಿ ಭಮ  / ನಾಖಪ ಮುದ್ದಗುಿಂಡಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 720862339305

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶೇಕಯಪ  / ಈಯಪ ನೇಯಲಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0..40 8000 593801350936

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
K N ಉಮಾತಿ / ನಂಜಪ ಅನುನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 665966665693

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭಹೇವವ ಯಪ  C / ಚನನ ಫಷಪ ಅನುನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 258310250552

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
G ಫಷರಾಜಪ /ಗಂಗಾಧಯಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 654645453234

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
N ಬೈರೇಶ್/ನಿಂಖಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 8000 561108860426

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
T K ಮಂಜುನಾಥ/ಔಖಗ ಟಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 466280485241

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
B M ರ ಕಾಶ್/ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಗೇಪಾಲ ಕಾಲೇನ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 486984719723

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭಹೇವವ ಯಪ /ಔಲಲ ಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 8000 890563404425

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಶಂಔರ ಪ /ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 438714050695

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
Y G ಶೇಕಯಪ /ಗಂಖಪ ಮರಿೇಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 481863908161

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸೇಭಶೇಕಯ M A/ಅಣಣ ಪ ಮಂಚೇತರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.86 16000 655284529713

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
B M ಗುರುಮೂತಿಿ/ಭರುಳಪ M C ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 24000 240794656008

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
K R ನಂಜುಿಂಡಪ /ರುದರ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 16000 385099904968

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ /ರುದರ ಮಯ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 8000 361064104375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಅನುಸೂಮಭಮ /ಶೇಕಯಪ ಚಿಔಕ ತೂಾ ರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 8000 267738232786

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
L R ಗಂಗಾಧಯಪ /ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 994983121398

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್/ಶೇಕಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 538109337093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಚಂದರ ಪ /ಔಲಲ ಪ ಮಾಔನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 935557024510

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ದಯಾತಿ/ಭನೇಸಯಮಾಸಿಕ ಗುಡಡ ದಸಟಿ್ಟ ಹಾಳ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 401594129472

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಕೄ ಷತಯ ತಿ/ರಾಗವೇಿಂದರ ರಾವ್ ಮಂಚೇತರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 403567434406

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ /ರುದರ ಮಯ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 361064104375

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಹಿರಿಮಣಭ ಗೌಡ/ನಾಖಪ ಗೌಡ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 812857688450

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸುಫಬ ನಾಮಕ /ದಾವೂಜಾನಾಮಕ ಸಿದಿಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 444973121411

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
S ಮಂಜುನಾಥ/ಸಿದದ ಪ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 659490781494

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ನಭಿಲ/ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಸಾಲ್ಬೇಲನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 8000 722696037606

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
B M ಗುರುಮೂತಿಿ/B N ಭರುಳಪ M C ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 240794656008

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
G M ಮತಿರಾಜ್/ಭಲಲ ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 941259459130

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಇಸಾಮಯಿಲ್/ಖಾದಮೇೇಹಿದಿದ ನ್ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 860830856494

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ವಕ್ಿಂತಲ/H G ತಭಮ ಮಯ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 621519751397

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
P M ಅರುಣ/ಮಾಚಮಯ H ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 373659629985

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
R ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/K Pಯವಿ ದೊಡಡ ನಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 907600050156

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ರಾಮಾಬೇವಿ/ಸುಿಂಕಾಬೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 357478880087

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಅನುಸೂಮಭಮ /ಶೇಕಯಪ ಚಿಕಾಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 267738232786

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
H G ತಭಮ ಮಯ /ಗಂಗಾಧಯಮಯ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 67853409726

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
ಸಂತ್ ಕ್ಮಾಯ/ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 294759498402

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕಾಳುಮೄಣಸು ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್
D S ಫಷರಾಜು/D R  ಸಿದದ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 637311239417

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕಾತ್ತಯ ಯಿನ / ಸನುಮಗೌಡ ಬೇಗೂರು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 702078111576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮಂಜಪ  / ತಿಭಮ ಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 619128643633

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯಮವಪ  / ನಿಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 360181974923

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G R ಲೇಕವಪ  / ಷಣಣ ರಾಭಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 852036351545

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲಔಕ ಭಮ  / ಬಭಮ ಲಿಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 464835929625

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಜಮಭಮ  / ಭಹೇವವ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 747754828931

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
P ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಪುಯದಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 904739757117

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಹೇವವ ಯಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 246823422835

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔರಿಮಪ  / ದೊಡಡ ಣಣ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)761106155869

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಪ  / ಪುಟಿ ಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 653615789915

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗೌಯಭಮ  / ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 819218030576

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಒಿಂಕಾಯಮೂತಿಿ / ಚಂದರ ಪ ಚನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 887001435211

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರ ಕಾವ G S / ಶಿರುದರ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 739612319038

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಜು H C / ಚಂದರ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 840565015727



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಂಔಯಪ  / ಹಿಯಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 273888673002

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
4.00 35000+29000 710439903386

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಪುಯದಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.28 35000+29000 264177954323

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲೇಕವಪ  / ರಾಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
3.05 35000+29000 605901825112

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಂಖಭಮ  / ರಂಖಪ ƒ§Ç¹Ð―Ð©å

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)379176453986

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ದೇರಾಜಪ  / ದಾಷಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)323828654094

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕಾಿಂತರಾಜು / ಔಲಲ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
3.05 35000+29000 786643268672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B S ಫಷರಾಜಪ  / B M ಶಿಲಿಂಖಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 54077465498

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B S ಲೇಕವಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 600294302809

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
R ಜಮದೇಸಾವ ಮಿ / ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಚನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 632901391385

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಜಗುಣಪ  S B / ಬೇಯಪ ಸಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 699685192606

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔಲ್ಲ ೇವಪ  / ಸನುಮಂತಪ ಬಂಡ್ರ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 884287933479

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಂಗಾಧಯಪ  / ಫಷಭಮ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 383708696532

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
T K ಈವವ ಯಪ  / ಔರಿಫಷಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 35000+29000 548096368521

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G S ಔರಿಫಷಪ  / ಶಿರುದರ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
3.28 35000+29000 696516548899

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರುದರ ಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 795376227792

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M S ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / N ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 630143500045

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ / ಈಯಣಣ ಚಾರ್ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.36 35000+29000 989886456796

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಿರಿೇಶ್ / ನಂಜುಿಂಡಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 961212027166

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದದ ಪ  N / ನಂಜಪ ಎರೆಹಷಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
5.26 35000+29000 446060362689

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯಮವವ ಯ / ಪುಟಿ ಪ ಸಲ್ವಲ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 843731308502

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಷಣಣ ರಾಭಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 219509223659

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ / ಸಿದಾರ ಮಗೌಡ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 789210252568

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S B ರಂಖಪ  / ಫಷಲಿಂಖಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 653344347068

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G N ಈವವ ಯಪ  / ನಿಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 666841357195

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M B ನಟರಾಜು / ಫಷರಾಜಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 713369936255

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಫಷಪ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 266648811684

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರ ವಿೇಣ / ನಿಂಖರಾಜು ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 203181870454

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮೌನೇವಪ  / ಫಷಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 530212043182

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S M ಜಮಪ  / ಭಹಾದೇಪ ಸಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 87500 716800993221

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S M ಫಷರಾಜಪ  / ಭಹಾದೇಪ ಸಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 87500 519795021541

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
H N ಚನನ ಫಷಭಮ  / S ಔಲಲ ಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 87500 254365751543

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
C ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಚನನ ಫಷಪ ಜಾವೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 64000+29000 818644305930

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಫಷಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 87500 439155890878

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಂಖಭಮ  / ಈವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 492203588533

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿಂತಪ  / ಸಯಳಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 256356981654

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
H S ಭರುಳಸಿದದ ಪ  / ಷಣಣ ಫಷಪ ಹಿರೇಕಾನವಂಖಲ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 516827461995

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಭಹೇವವ ಯಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 563777444857

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 580492598268

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M ರಾಜಶೇಕಯಪ  / ಭಲಲ ಪ ಜಾವೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 967590725413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S N  ಜಮಣಣ  / B ನಿಂಖಪ ಶಿನ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 667796113812

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಧು C A / ಭಹೇವವ ಯಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.20 64000 834183953049

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S ಶಂಔಯಲಿಂಖಪ  / B M ಶಿಲಿಂಖಪ ಬೇಗೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 523181012440

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
P ಭಲಲ ಪ  / ಪುಯದಪ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.59 80000 273570224481

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K C ರುದರ ಪ  / ಚಂದಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 534326253224



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಬಿೇದಪ  / ಸೇಮಗೌಡ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 64000 534300489904

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲಿಂಖರಾಜು / ಫಷಪ ಶಯ ನುಭೇಖನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.12 64000 553287320860

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯಮವವ ಯಪ  / ನಂಜಪ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.26 64000 671840311561

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
H B ತಿಪೄಪ ೇವ / ಶೇಕಯಪ ಹಿರೇಕಾನವಂಖಲ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 787091741685

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
V ಕ್ಮಾಯ / ವಿೇಯಬದರ ಪ ತಗಿಗ ನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 849595437280

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ V / ವಿೇಯಬದರ ಪ  T H ತಗಿಗ ನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 246937942250

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B E ಜಮದೇಪ /ಈವವ ಯಪ ಫಷವಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
3.00 64000 405314699327

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K P ಹಿಯಣಣ ಮಯ  / C ಪುಯದಪ ಔಣಫಖಟಿ್

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಿರಿೇಶ್ B V / ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಷವಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
3.05 64000 487133929518

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
E ಒಿಂಕಾಯಪ  / K T ಈಯಪ ಫಷವಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.21 64000 238593061013

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಕಾಳಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
4.00 64000 475994616701

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗೌಯಭಮ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ ರಂಗಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 669128806942

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಜಶೇಕಯಪ  R S / ಸಿದಾರ ಭಪ  R K ರಂಗಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 750334645894

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ದೇರಾಜು / ಫಷಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 659719309177

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯಮೄವವ ಯಪ  T / ತಿಭಮ ಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 545153571437

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G ಧನಂಜಮ / ಗೇವಿಿಂದಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಸಿದದ ಪ  / ಈವವ ಯಪ ಸಕೄಕ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 684198782865

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K R ಗಂಗಾಧಯಪ  / ರಂಖಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 868992110874

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲೇಕವ / ಶಿಂತವಿೇಯಪ ಸಕೄಕ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.32 35000+29000 507278847949

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಿಂಖಪ /ಚನನ ಭಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 971016299981

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಈವವ ಯಪ  K M/ಗಂಖಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 363509449763

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G E ರ ಭು/ಈವವ ಯಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 854994255171

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲೇಕವಪ /ಈವವ ಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 65166604440

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S N ಮಂಜಪ /ನಂಜಪ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 536156519487

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G R ಯಮವವ ಯಪ /ರಾಭಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 766564947602

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S G ನಾಖರಾಜಪ /ಗಂಖಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 632588903949

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
C ಶಿಂತಮೂತಿಿ/ಚಿನನ ಮಯ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 381477844862

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿಕ್ಮಾಯ/ಗಂಗಾಧಯಪ G G ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 996532488386

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚನನ ಫಷಪ /ಚಂದರ ಪ G G ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 822611690599

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B S ಹಾಲಸಿದದ ಪ /ಷಣಣ  ಔರಿಮಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 581785456145

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
C B ಜಮರಾಭ/ಫಷಪ ಚಿನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 728104466355

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದದ ಪ /ತೇಟಪ ಕ್ಡೂಲ ರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 665673973965

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔಲಲ ಪ /ರಾಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 966217483810

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಭಲಲ ಪ ಕ್ಡೂಲ ರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 322732385775

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಟರಾಜು/ಪುಟಿ ಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 418124342741

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯಮಶ್/ಫಷಪ ನಾಖವಂಖಲ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 64000 604194752176

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿರುದರ ಪ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 278640996501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ/ಸೇಭಮಯ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 361429724234

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ತಿಪೄಪ ೇವಪ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಬಂಡ್ರ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 617101988928

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಿೇಯಬದರ ಪ /ಈಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 865783802247

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
B G ರುದರ ಮಯ /B R ಗಂಗಾಧಯಮಯ ಖಡಿಗಿರಿಯಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 64000 381071271413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಬೆನಔಪ /ಈವವ ಯಪ ಅಬಿಬ ನಹಳಲು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.24 64000 403744675341

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಿಔಕ ತಿಭಮ ಪ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಹೆಬೂಬ ರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 449352378357

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಜಮಣಣ /ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 901297122253

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔಲವಿೇರಾಚಾರ್/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಚಾರ್ ಜಾವೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 64000 321517423917



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಹೇವವ ಯಪ /ಚನನ ಫಷಪ ಜಾವೂರು

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 64000 719420120287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ /ರಾಭಪ ನಾಯಣ್ಣಪುಯ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 915545855212

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯತನ ಭಮ /ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 64000 479285029747

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಯದಭಮ /ರುದರ ಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 703023225116

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ತಿಭಮ ಭಮ /ಭಲಲ ಪ ನಂದಿೇಪುಯ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 64000 848083913549

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S M ಉಮವ/ಭಲಲ ಪ ಶಿಯಖಲೇಪುಯ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.38 64000 571600588954

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M N ಜಖದಿೇವ/ನಂಜಂಡಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 393758864726

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕೃಶಣ ಪ /ಶಿಣಣ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 371185094101

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶೇಕಯಪ /ಚನನ ಫಷಪ ನಾಖವಂಖಲ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 951048390758

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿಂತಭಮ /ಭಹೇವವ ಯಪ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 456275330140

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಹಾಲೇವಪ /ಈವವ ಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 487307146268

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಂಜಂಡಪ /ಸಿದದ ಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 705744062769

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔಭಲಭಮ /ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 607431406464

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
S M ರಾಭಚಂದರ ಪ /ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 384029338231

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಹಾಲೇವಪ /ಚನನ ಫಷಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 998594738568

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ/ರುದರ ಪ ಖಡಿೇಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 432506785772

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G C ಕಾಶಿವಿವವ ನಾಥ/ಚಿಔಕ ಪ ಗೆಜೆಜ  ಗಿಂಡೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 678901026456

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
A B ಶಿಮೂತಿಿ/ಬಾಳೇಗೌಡ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 846064979391

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಿೇಯಬದರ ಪ /ಫಷರಾಜಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 966983989287

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
H ವಿೇಯಬದರ ಮಯ /ಷಣಣ  ಹಾಲಮಯ ಮುದಿಗೆರೆ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 342900443783

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ /ಸಿೇತ್ತರಾಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 276095318649

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಕ್ಿಂತಲ/ರಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 921897549858

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಿೇಯಬದರ ಪ /ತಿಭಮ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 354982254410

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ /ಫಷಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 493666774473

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಏಜಾಜ್ ಬಾಷಾ/ಅಮಿೇರ್ ಸಾಬ್ ಚಿನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 492344353635

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಫಷರಾಜಪ /ನಂಜುಿಂಡಪ ರಂಗಾಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 748456657269

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ/ಫಷರಾಜಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 759654568598

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಹೇವವ ಯಪ /ಬೇಲೂಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 297837467527

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G E ರಾಜಪ /ಈಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 560049212665

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವೇದಮೂತಿಿ/ಶಿರುದರ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 638665520976

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮಂಜಪ  / ತಿಭಮ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 874154851226

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಫಷರಾಜಪ /ರುದರ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 586711192105

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಯದಭಮ /ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 910288981920

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚನನ ಫಷಪ /ಹುಚಚ ಪ ಔಲ್ವಲ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 596705280688

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ /ಚನನ ಫಷಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 407366483320

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K G ಒಿಂಕಾಯಪ /ಗಂಖಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 899283453491

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚನನ ಫಷಭಮ /ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 645453068344

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಎ ದೊಡಡ ಮಯ /ಅರಿಮಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 973055045361

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
 ಎ ಈವವ ಯಪ /ಅರಿಮಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 998369089683

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಬಿ ಎಸ್ ಈವವ ಯಪ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೇಗೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 912986954125

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಧು/ಶಂಔಯ ಲಿಂಖಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 402218100235

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶೈಲ/ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 290696043392

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ  G R/ರುದರ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 676975744131

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಪ /ಗಂಖಪ ನಾಯಣ್ಣಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 568426554507

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  N M/ಭರುಳಪ ನಾಯಣ್ಣಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.30 35000+29000 681504965322



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮಂಜುಳ/ಜಮಪ ನಾಯಣ್ಣಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 892682631211

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮಂಜಭಮ /ಖಣೇವಪ D B ಕೄರೆ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 359079772028

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಫಷಪ /ಗಂಖಪ B ಹಸೂರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 250145652270

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಶಿರುದರ ಮಯ ಚನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 895577150933

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸರಿಮಪ /ರುದರ ಪ ಹೆಬೂಬ ರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 907465786196

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ತಿಂಟದಾಮಿ ಗಿಂಡೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 505180127720

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮಂಜಪ /ರುದರ ಪ ಹೆಬೂಬ ರು

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 540401095881

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G K  ನಜಗುಣ/ಕೇಟಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 552497810168

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಭಪ /ಔರಿಮಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 802509173878

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯತನ ಭಮ /ಚಂದರ ಪ  T ಮುದಿಗೆರೆ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 847521439055

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M R ಶಿಣಣ /ರಾಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 210185846075

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
R S ಸಿದಾರ ಭಪ /ಶಿಲಿಂಖಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 465734087809

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
G E ಸೇಭಶೇಕರ್/ಈವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 482290126643

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರ ದಿೇ B R/ರಾಜಪ ಮುಗುಳ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 775657279700

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸುರೇವ/ಶೇಕಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 436072703648

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 710439903386

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
M P ಭಹೇವವ ಯಪ /N ಪುರುಖಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 264177954323

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲೇಕವವ ಪ /ರಾಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 605901825112

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ರ ಕಾವ/ಯಮವವ ಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 706195792371

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಜಮಣಣ /ಈವವ ಯಪ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 667835221827

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಹೇವವ ಯಪ /ನಿಂಖಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 472600020367

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಈವವ ಯಮಯ /ಭಹಾದೇಮಯ ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 427621559412

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
K ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ/ಕಾಳಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 780849375150

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಾಖಯ ಭಮ /ಸಿದಾರ ಭಪ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 484343695730

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸೇಭರಾಜಪ /ಶಿಲಿಂಖಪ ಔಣಫಖಟಿ್

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 440640581550

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಜಪ  T R/ರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್

ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 553205309109

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸೇಭಲಿಂಖಭಮ /ನಂಜುಿಂಡಪ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 765277936721

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರುದರ ನಾಮಕ /ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)943792027261

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ /ಗವಿಿಂದನಾಮಕ ಶಿರ ೇರಾಿಂಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)726954300547

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸೇನಬಾಯಿ/ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಔಯಡಿೇಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)449290233508

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗೇಭಯ ನಾಮಕ /ಲಚಚ ನಾಮಕ ಬೇಗೂರು ತ್ತಿಂಡಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)461713388976

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲಲ ನಾಮಕ /ಪುಟಿಾನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)428159570278

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಲಲತಭಮ /ಗೇವಿಿಂದಪ ನಂದಿೇಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)295523026616

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿಣಣ ನಾಮಕ /ಪಾಪಾನಾಮಕ H ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.89 64000+51200( CHD MIDH)577543327809

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸೇಭಲ ನಾಮಕ /ರೂಲ ನಾಮಕ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)486048125654

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಔಯ ಪ /ಸನುಭಣಣ G G ಸಳಿ್ಳ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)871339363336

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ /ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 986971003016

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಶಿಪ /ರಾಭದಾಷಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)796715260170

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಾಖರಾಜಪ /ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)930378673400

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
R ರಂಖಪ /ರಂಖಪ ಚನಾನ ಪುಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)536872855505

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಮೂತಿಿನಾಮಕ /ಭೇಭನಾಮಕ ಬೇಗೂರು ತ್ತಿಂಡಯ

ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 851631844281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಂಗಾಯ ನಾಮಕ /ಭೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.65 64000+51200( CHD MIDH)860458882874

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಭಲ್ಲ ೇವಪ /ಲೇ. ಔರಿಮಪ ಶನುಭೇಖನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)980823964766

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಭಮ /ತಿಭಮ ಣಣ ಶಂಔಯಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.20 64000+51200( CHD MIDH)274812695605

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸನುಭಪ /ಷಗುನಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 794138945613



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ದಾಷಪ /ಷಣಣ  ರಂಖಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)595189578538

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಹನನ ಕೄಿಂಮಯ /ಕೄಿಂಮಯ ಕಂಚೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

1.00

64000+10635(CH

D MIDH)+

25774(CHD MIDH)

316453214472

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
A R ಭಹಾತೇಿಂವ/ರಾಭಲಿಂಖಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)764256789812

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಯೇಗಿೇವಪ /ಔರಿಮಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)259385937092

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔರಿಮಪ /ಔರಿಮಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)502675237501

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔರಿಮಪ /ನಿಂಖಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 410962139080

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಔರಿಮಪ /ದೊಡಡ ಔಕ ಖಡಿೇಖಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000+51200( CHD MIDH)609884807061

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಜಮಪ /ತಿಭಮ ಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 64000 628662825123

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
H ಫಷಲಿಂಖಪ /ಸನುಭಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 833976143327

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಈಯಪ  G T/ತಿಭಮ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 877977577358

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗಂಗಾಧಯಪ /ರುದರ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 696416226734

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ನಂಜುಿಂಡಪ /ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 347898310145

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಸಿದಾರ ಭಪ  M/ಗಂಖಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000+29000 587777151624

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಿೇಯಬದರ ಪ /ಷಣಣ ರಾಭಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 881224171120

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಜಖದಿೇವ/ಈವವ ಯಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 35000 903740751642

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ

ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್/ಭಸಭಮ ದ್ 

ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್
ಔಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 64000 474402897085

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  A B/ಫಷರಾಜಪ ನಾರಾಮಣಪುಯ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.06 64000 585616203132

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಕೃಶಣ ಪ /ಔಟಿ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.05 64000 600266752383

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಪ /ಸನುಭಣಣ ಬಾಣೂರು

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.01 64000 218078000511

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  A V/N G ವಿೇಯಮಯ ನಾರಾಮಣಪುಯ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.45 64000 309334847555

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಗುರುಸಿದದ ಪ /ಔರಿಮಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 51200(CHD MIDH)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರುದರ ಪ /ಈಯಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 51200(CHD MIDH)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ರಾಜಪ /ಕಾಡಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.23 51200(CHD MIDH)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಕಯಣ್ಣ 

ಗಟಔ ನಮಾಿಣ
ಪುಟಿ ಪ /ಹಾಲಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 51200(CHD MIDH)

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ದಾರ ಕಿಾಯಿನ / ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಇಿಂದಾಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.65 7800 763719639433

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
T ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ  / ತಿಭಮ ಮಯ ನಂದಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 7800 204357889504

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಚಂದಪ ನಂದಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.20 2800 266663155335

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
H S ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಮಯ  / ಶೇಕಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.61 7800 538109337093

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
S N ಲತ್ತ / ಸೇಭಶೇಕಯ T R ಸಳ್ಳಯೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 7800 573360365767

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
H N ರುದರ ಪ  / ನಿಂಖಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 7800 766926780672

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಚಂದರ ಭಮ  / ಚಂದಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.52 7800 696168113254

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
T J ಉಮಾಶಂಔಯ / ಲೇ.ಜಮಣಣ ಶಿಗಂಗೆ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 7800 910350025323

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
H M ಕಾಿಂತರಾಜ್ / H S ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಹಸೂರು

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.60 7800 479257309157

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
G ಯಮವ / ಗಿಡಡ ಪ H ರಂಗಾಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 7800 334556648876

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಭೇಮಾನಾಮಕ  / ತಳಚಾನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 638971797753

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಮಂಜುನಾಥ / ಶಭಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.38 7800 527521265770

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಶಂಔರ ನಾಮಕ  / ಲೇಕಾಯ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 294473562318

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)

ವಿಂಔಟೇವ ಬೇವಿ / ಷಣಣ  ಸುಿಂಕಾ 

ಭೇವಿ
K ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ

ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.80 7800 769453293022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ರಾಭಪ  / ಔಣಿವ ತಿಭಮ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.30 7800 208898640395

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ /ಕೄಿಂಪೄಗೌಡ ತಿಖಡ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7500 580975597711

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ತಿಭಮ ಣಣ /ಸಿದದ ಪ ಗಂಗೂರು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 5250 689110676035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಚಂದರ ಪ /ಗೇಷಪ ಉಡೇವಾ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 5250 232521736007

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಫಷಭಮ /ಹಾಲಪ ಹಿರೇಕಾನವಂಖಲ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.20 7800 745183176865

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
S C ಯವಿ/ಚಿಔಕ ಣಣ ಸಕೄಕ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 305363580262

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ /ರಂಖಪ ಜಾವೂರು ಹಷಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 561173505719

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ /ಫಷಪ ಜಾವೂರು ಹಷಳಿ್ಳ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 963701713326

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಹಾಲಪ /ಭರಿಲಿಂಖಪ ಸರೇಕಾನವಂಖಲ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 667233520540

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಚಂದರ ಪ /ಸಿದದ ಪ ನಂದಿ ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 2500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ /ಲಿಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಅಭೃತುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 2500

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಯತನ ಭಮ /ಕೄಿಂಚಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 427474982197

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
H ನಾಖಪ /ಸನುಭಪ ಮೄದಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.4 7800 457395576465



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
E ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ /ಈಯಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 693577497166

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಶೆವ ೇತ್ತ H /ಸನುಮಂತಪ ಅಯಸಿಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 581288219013

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ರಾಧ/ಶಿರ ೇಕಂಠಮಯ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 244810913570

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
T J ಜಿಿಂತೇಿಂದರ /ಲೇ ಜಮಣಣ ಮಾಚೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 244987764782

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ /ತಿಭಮ ಪ ಹಿರೇಕಾನವಂಖಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 7800 424808965055

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಸುಭ B/ನರೇಿಂದರ  A ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 484223194842

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ರ ದ್ವ 

ವಿಷಾ ಯಣ್(AEP)
ಯಶಿಮ /ಫಷರಾಜಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 7800 758290852647

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
B C ಭಹೇವವ ಯಪ /ಚನನ ಭಲಲ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1..28 1200 596832080368

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಪಾಿತಭಮ /ಮಂಜಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.60 1200 299856375068

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಫಷರಾಜಪ /ಈವವ ಯಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.20 1200 861689839840

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
H R ಪರ ಭುಕ್ಮಾರ್/H P ರೇಣ್ಮಔಮಯ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 600 889683939783

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ರ ಸಾದ್ ಕ್ಮಾರ್ D E/V M ಈಯಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.08 1200 480073055844

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಚನನ ಪ /ಚನನ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.1 1200 818254048884

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಸೇಭಶೇಕಯಪ  D R/ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.37 924 306783841186

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ E/V M ಈಯಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.38 936 693577497166

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಪಾಡುರಂಖ T H/ಸಯಳಪ  T K ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.35 945 414508917362

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
D B ತೇಟರಾಜ/V M ಫಷಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.18 1175 544768993205

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಯಮವವ ಯಪ  D B/ಫಷಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 1200 391022923674

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
R ಿತಪ /ರುದರ ಪ ಷಪಪ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.00 1200 257162179374

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
D R ಗಂಗಾಧಯಪ /ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.30 840 472365174893

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ಈವವ ಯಪ /ಮುರಿಖಣಣ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 960 950996431299

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ರಾಜನಾಮಕ /ನಾಗಾಯ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.10 1080 504370668034

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
ತಿಭಮ ಪ /ನಾಖಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.55 660 851744515554

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕ್ಷೇಟ ರೇಖ 

ನಿಸಣ್(INM-IPM)
T ಗುರುಮೂತಿಿ/ತೇಟಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 5.00 1200 995036390079

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
L V ಷದಾಶಿ / ವಿೇಯಬದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.27 200000 491668296438

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಷಗುನಪ  / ಜಂಫಣಣ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.45 200000 200472614075

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಆನಂದಪ /ಔರಿಮಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 200000 517622041901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ರಾಮಾಭೇವಿ/ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಬೆಟಿ ತ್ತಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.35 200000 556714645628

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ

ವಿಂಔಟೇವ ಬೇವಿ/ಷಣಣ  

ಸುಿಂಕಾಬೇವಿ
ಅಮೃತ್ತಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 200000 769453293022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಹಿರಿಣಣ ಮಯ /ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.15 200000 634256346215

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
G P ಫಷರಾಜಪ /ಪುಟಿ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 6.00 200000 561942987769

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಚನನ ಕವ  ಡಿ/ದಾಷಪ ಬಔಾ ನಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.30 200000 674032440862

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಜಮಭಮ /ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 200000 881457873636

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
ಸಾವಿತರ ಭಮ /ಔಪನಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 200000 482891735072

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್   

ನಮಾಿಣ
H G ಭಾಖಯ /ಈವವ ಯಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 359984 376197687447

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
G C ಗಿರಿೇಶ್/ಚಂದಪ ಗೌಯಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

2.2(ಟಮೇೇ

ಟೊೇ)
20000 359520904244

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ರುದರ ಭಮ /ಹಾಲಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.00 40000 592537108744

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)

ಶೇಕ್ ಇನಾಯಿತ್ ಉಲ್ವಲ /ಶೇಕ್ 

ಅಸಭದ್
ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
2.30 20000 382084277117

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ಸನುಭಪ /ಷಗುನಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 17383 794138945613

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ರಾಜಪ /ತಿಭಮ ಪ ಶಿರ ೇರಾಿಂಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 17250 240849608909

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
T ಗಿರಿೇವ/ B ತಿಭಮ ಪ ಚಿನಾನ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 17250 419294786908

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
D ಯೇಗಿೇವ/ದಾಷಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 17250 959019836247

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ಷಗುನಪ /ಸನುಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
1.00 17250 429466956555

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ಮೂತಿಿನಾಮಕ /ಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬೇಗೂರು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.80 9589 851631844281

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಸಿೇರ್ಟ 

ಹದಿಕೄ (MULCHING)
ದಾಷಪ  ಕೄ/ಗೇವಿಿಂದಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.80 10289 396571299062

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪಾರ ಥಮಿಔ ಸಂಷಕ ಯಣ 

ಗಟಔ  ನಮಾಿಣ
ರೇಣಸಿದದ ಪ /ಚಿಔಕ ಣಣ ಸಕೄಕ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
5.00 600000 94802401001212

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ 

ಕರಿೇದಿಸಿರುವುದಕೄಕ   

ಷಹಾಮಧನ

ರಾಭಬೇವಿ/ಸನುಮಂತ್ತಬೇವಿ ಬೆಟಿ ತ್ತರೆಕೄರೆ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

1..00
100000+157000(CHD 

 MIDH)

556714605628

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ 

ಕರಿೇದಿಸಿರುವುದಕೄಕ   

ಷಹಾಮಧನ

ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ /ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

1.00
100000+157000(CHD 

 MIDH)

433950219649

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ 

ಕರಿೇದಿಸಿರುವುದಕೄಕ   

ಷಹಾಮಧನ

ಸನುಮಂತ್ತನಾಮಕ /ರಾಮಾನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.50
100000+157000(CHD 

 MIDH)

843746512387

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ 

ಕರಿೇದಿಸಿರುವುದಕೄಕ   

ಷಹಾಮಧನ

ತಿಪೄಪ ೇವಪ /ಸನುಭಮಯ ನಂದಿಹಷಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

1.72
100000+157000(CHD 

 MIDH)

738731987224

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ 

ಕರಿೇದಿಸಿರುವುದಕೄಕ   

ಷಹಾಮಧನ

T K ಆನಂದಪ /ಔರಿಮಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

3.17
100000+157000(CHD 

 MIDH)

517622041901

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಲಿಂಖಮೂತಿಿ/ರುದರ ಮಯ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 662693671792

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಭಾಖಯ ಭಮ /ಸಿದಾರ ಭಣಣ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 484343695730

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಕ್ಸುಭ/ಲಿಂಖಮೂತಿಿ ಕಾಯಣಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 263957866940

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಶಯದಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಡಡ ಯದಿಫಬ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 366947285918



ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
N C ಮಂಜಪ /ಲಕೄಚ ಮ ೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 985990021702

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
H C ಒಿಂಕಾಯಪ /ಚಂದರ ಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 424270568727

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಚಿದಾನಂದ/ಶಿರುದರ ಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 559875210406

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ತಿಪೄಪ ೇವಭೇವಿ/ಶೆಟಿ್ಟಭೇವಿ ಕೄಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 969173401125

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ರಾಮಾನಾಮಕ /ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳತ್ತಿಂಡಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 381470887739

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಫಷಪ /ತಿಭಮ ಪ ವಿಠಲ್ವಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 660831603844]

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ನಾರಾಮಣಪ /ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಸಿದದ ಫಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
S K ಯತನ ಭಮ /ಯಮವವ ಯಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 725444974379

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇಬಾಯಿ/ದೇವಾಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 781925342067

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
Y S ರೇಣಸಿದದ ಪ /ಶಿಣಣ ಮರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 862634320961

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
V R ಜಖದಿೇವ/ರಂಖಪ ವಿಠಲ್ವಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 406910236913

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ವಿಂಔಟೇವಭೇವಿ/ಷಣಣ ಸುಿಂಕಾಭೇವಿ ಕೄ.ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 769453293022

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಉಮಾದೇವಿ/ಪೂಜಾಯಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 300756824029

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಗುರುಸಿದದ ಪ /ಫಷಪ ಹಾದಿೇಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 712400643517

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ತಿಭಮ ಮಯ  C R/ರಾಭಣಣ ದಾಯ ಿಂಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 641756268817

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಭಹೇಶ್ T B/ಫಷಪ ದಾಯ ಿಂಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 657480063545

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಸಿದಾರ ಭಮಯ  C R/ರಾಭಮಮಯ ದಾಯ ಿಂಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 686976914551

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಗೇವಿಿಂದಪ /ಸನುಮಂತಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 711624914690

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಭೇಮಾನಾಮಕ /ಲಕಿ್ಷನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 710379945035

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ರಂಖನಾಥ N N/ನಯಸೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 935843288020

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಸಿದದ ಪ N S/ಶಂಔಯಪ ಶಂಔಯಗಟಿ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 525538763558

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಗಿರಿಜಭಮ /ಸಿದದ ಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 992304799431

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಔರಿಮಭಮ /B ರಾಮು ನಂದಿಫಟಿ ಲು

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 304484899660

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
N C ಕ್ಮಾಯ/ಚನ್ನ ೇಗೌಡ ಬಾವಿಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 437912957656

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಯವಿ/ನಾಖರಾಜು ಶಿಯಖನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 409236358216

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ದೇವಿಯಪ /ಔರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 804260197702

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ತಿಮಾಮಭೇವಿ ಲಔಕ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 546800322852

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಪಾಿತಭಮ /ಕವಮೂತಿಿ` ಗುಿಂಡೇನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 474712823513

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಭಾಯತಿ/ದೇವಿಂದರ ಪ ಲಔಕ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 663318714823

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ರಾಜು/ಜುಿಂಜಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 339152495642

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ರಂಖಪ /ಮೆಲ್ವಯಪ ಗಂಜಿೇಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 847397115011

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಪುಟಿ ಪ /ರುದರ ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1300 628475142282

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
A E ರಂಜಿತ್ತ/ಈವವ ಯಪ ಅಮೃತ್ತಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1300 771281927413

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಹನನ ಭೇವಿ/ಫಷವಾಭೇವಿ ಕೄ.ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1300 655823988047

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
T Tರಾಭಕ್ಮಾಯ/ತಿಭಮ ಮಯ ಇಿಂದಾಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1950 556266855893

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ರಾಜನಾಮಕ /ನಾಗಾಯ ನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1950 700677235271

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಶಿಣಣ ನಾಮಕ /ಪಕಾಯ ನಾಮಕ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 1950 345848022697

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ /ರಾಮಾನಾಮಕ ವರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 805095097962

ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಾಳೆ ಮೇದಲನೇ 

ಶಿದ ನಿಸಣ್
ಭಹೇವವ ಯಪ /ರುದರ ಪ ಮುದ್ದಗುಿಂಡಿ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.40 2600 530211774529

3 CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇನಿಂಖಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 _ 620110070627

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ನರಂಜನಮೂತಿಂ್ಿ್ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 0696101024718

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಶಿಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255034455

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ತ್ತಯ ಯಭಲ್ವಲ ಚಾರ್ ಬಿಇನ್ ಭಲ್ವಲ ಚಾರ್ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255000968

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255034921

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ರುದಾರ ರಾದಯ  ಬಿನ್ ಹಾಲಮಯ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255016367

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಒಿಂಕಾಯಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 54050457320

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಅನನ ಪೂಣ್ಮ ಮ  ಕ ಶಿಮಯ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 620110040988

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಬಿ.ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255005286

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಬಿ.ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 32006115601

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 64211933011



CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 64128017323

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂದಿೇವಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255015909

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಫಷಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255003233

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ನಾಖಯತನ  ಕ ಶಿಂತಕ್ಮಾರ್ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 146701011003801

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 696101015545

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಣಣ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255034935

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ್ಾ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಿ.ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255013810

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಂ ಮವ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 13255001702

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಸಿದದ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಿ.ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 2061 _ 85017825591

CDB ತಿಂಗು new ಅಶೇಕ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 _ 5407019071

CDB ತಿಂಗು new ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಮಯ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 _ 54033403193

CDB ತಿಂಗು new ಭರುಳಸಿದಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 4830 _ 85036259495

CDB ತಿಂಗು new ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಮಯ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 3450 _ 12000086014

CDB ತಿಂಗು new ನ್ಿ್ ಣಪ  ಬಿನ್ ಜಂಖಭಮ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 _ 13255039212

CDB ತಿಂಗು new ರಾಜಣಣ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಎ ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 _ 37090464474

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಬದಿರ ಬಾಯಿ ಕೇ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 3192 766454287447 85047708187

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಭೈಯಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1197 - 13255032050

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 601433699651 64191053161

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇ ಅಣ್ಣಣ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 3657 366296301767 13255026739

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 828430106297 85020156532

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇ ಶಮಾನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 3790 862372888374 64144000352

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಜಮಭಮ  ಬಿನ್ ವಿಂಔಟಭೇವಿ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2460 764182442144 13255001939

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1064 290478278255 13255017474

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಣ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 940610647076 13255001338

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 315026435351 13255010897

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ವಾಲಯ ನಾಮಕ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 - 13255011620

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್
ಮೂತಿಂ್ಿ್ ನಾಮಕ  ಭತುಾ  ಯತಿನ ಬಾಯಿ ಬಿನ್ 

ರಾಭನಾಮಕ
ಫಷನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.31 4123 857948238301 120000681592

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ನಾಖರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 558867860266 13255018058

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಧಭ್ಿ್ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 488410262129 13255029900

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಯ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 850400908820 13255009542

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಭನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 340994767675 13255006915

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಯ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 944355927182 5944101001998

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಯಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಭನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 719916477519 95054600071

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಯಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 409711306397 13255009188

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಯತಿನ ಬಾಯಿ ಕೇ ರಾಭನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 200658914326 85047708187

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಷರೇಜಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 386597240641 13255025699

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಸಾನಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 4123 413018021032 13255005934

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಾಯ ನಾಮಕ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 768254889803 85020605647

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಸಳಪ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 793344488648 667101015793

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಸಿದದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಾಯ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 - 85025891188

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2660 - 13255017995

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಾರ ನಾಮಕ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1995 284512875984 64207022571

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್  §¸ÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 685419171943 620110019559 

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÀAdAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 343780579993 85021642782

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ rDgï PÉÆÃmÉæÃ±ï  JA.Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ªÉÄÃ®£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 747333150145 54050449171

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ F±ÀégÀ¥Àà PÉ.JA ©£ï ªÀÄ®Äè±ÉlÖ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 934686770641 13255020678

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÁAiÀÄwæ PÉÆA £ÁUÀgÁeï ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 754563680251 85037872592

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dAiÀÄtÚ J¸ï.¹ ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1729 937762548702 54050444300

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀzÀÄgÀ¥Àà ©£ï VqÀØ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 5947962931060 13255000209

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À PÉ.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 540131294391 85022108780

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà JA.© ©£ï zÉÆqÀØ̈ sÉÊgÀ¥Àà ªÀÉÊ.ªÀÄ¯Áè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1991 - 132301011001206

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà J¸ï.© ©£ï §¸À¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 532 804696906040 620110037589

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÉAZÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 550067226278 13255020500

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà JA ©£ï ªÀÄjUÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 222658674934 13255001225

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄÆvÀð¥Àà ©£ï ¹AUÀæ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 699481610604 13255028419

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÀvÀß ©.M PÉÆA ¸ÀÄgÉÃ±À ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 405140009866 120000026098

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255013810

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²qÀèªÀÄä PÉÆA PÀzÀÄgÀ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 209663145469 85020905561

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï AiÉÆÃVÃ±ÀégÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 699406292628 85022795964

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀ¥Àà ©.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 364618986903 1146101046903

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÉÆÃ¨sÀ PÉ.Dgï PÉÆA dUÀ¢Ã±À PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 534333735048 13255000038

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 780602732456 13255017532

CDB ತಿಂಗು new C¤¯ï ©.f ©£ï UÀAUÁ£ÁAiÀÄÌ ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 5148 501832189734 64146622000

CDB ತಿಂಗು new ZÀ£Àß¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 6864 572341573861 8501213263

CDB ತಿಂಗು new UËgÀªÀÄä PÉÆA gÀAUÀ¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.76 6520 909171890067 620110044279

CDB ತಿಂಗು new PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8580 879685450874 64216609568

CDB ತಿಂಗು new PÀÉAZÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÀAUÁ£ÁAiÀÄÌ ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.87 7464 373959982503 620110083003

CDB ತಿಂಗು new ªÀÄ¯ÉèÃ±À£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄè£ÁAiÀÄÌ ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 6864 516319088712 85025836251

CDB ತಿಂಗು new ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J¸ï.PÉ ©£ï PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 8322 799257522671 620110059514

CDB ತಿಂಗು new ¸ÀPÁæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï zsÀ£ÀÄd£ÁAiÀÄÌ ©.¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 6864 589317639086 13255027903

CDB ತಿಂಗು new ²ªÀ°AUÀ¥Àà J¸ï Dgï ©£ï gÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ ¹AUÀlUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8580 609552461840 12000027172

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 843713127187 13255001327

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ದೇವಿಯಮಯ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಮಯ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 512923417057 13255002229

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ F±ÀégÀ¥Àà ©.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 204917777982 13255009508

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ©£ï ºÁ®AiÀÄå ªÉÄÃ®£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 714679746945 13255022213

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï ²qÀè¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 886815764000 13255008764



CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï ZÀ£ÀßÀ§¸À¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 4399263685883 13255011982

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 874463365292 13255001190

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 748585979208 13255011722

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 673047254308 85015117738

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd ©£ï ²ªÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 408064941424 85021755831

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ©.f ©£ï ²ªÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 657121809510 13255004850

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¤Ã®ªÀÄä PÉÆA gÁdtÚ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 775620014459 13255000323

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁj PÉÆA ªÀÄÆvÀð¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 482297731387 85022383393

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀæ¥Àà PÉ.« ©£ï «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 328247156062 9512500100361801

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÁPÀªÀÄä PÉÆA UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 355541644260 13255018207

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ±ÉÃRgÀ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 664779284275 13255041021

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ JA.J¸ï ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 808092555092 13255009199

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¹zÀÝªÀÄ®è¥Àà PÉ.¹ ©£ï ZËqÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 520954502870 13255015375

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Ë¨sÁUÀå PÉÆA ¯ÉÃ||§¸ÀªÀgÁdÄ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 804387296879 13255040866

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ wªÀÄä¥Àà ©£ï FgÀtÚ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1529 740099608561 13255034625

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå n.J¸ï ©£ï ±ÀAPÀæAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1862 823851868203 13255028259

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©.ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 318476904268 13255000719

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA aPÀÌtÚ PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 719584830829 85024069589

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÉÆ£Àß°AUÀ¥Àà JA.© ©£ï ¯ÉÃ||§¸À¥Àà ªÀÉÄÃ®£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 569117821571 13255000538

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 425018755067 13255002547

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉ.JA PÉÆA ¹zÀÝ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 973887978140 13255034466

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀªÀÄiÁgÀ PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 859175012073 13255004656

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 862515899364 13255043685

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥ÀÀà ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 409490260158 13255019787

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄ£ÀªÀgï ¨ÁµÁ ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ²Ãzï ¸Á¨ï PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 609020582324 13255004522

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©.J£ï ©£ï £ÀAd¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 791255710836 13255001724

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà ©£ï aPÀÌ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 248410221444 13255021912

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA §¸ÀªÀgÁzsÀå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 378020130313 13255031147

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÁPÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄÆqÀè¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 574396318440 13255014279

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±À²PÀ¯Á ©.n PÉÆA vÀªÀÄäAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 867801390274 13255002922

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 864261386960 13255017463

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²æÃzsÀgÀ PÉ.¹ ©£ï ZÉÆPÀÌtÚ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 949494423382 13255028678

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï §¸ÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 665 906688272336 1325007103

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀAiÀÄå JA.J¸ï ©£ï ²ªÀAiÀÄå ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 665 587877170245 066710105038

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄgÉÃ±À ªÀÄÆwð JA.JA ©£ï ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 709775641994 13255020260

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ AiÀÄwÃ±À ¥Àæ¨sÀÄ PÉ.« ©£ï «ÃgÀtÚ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 763363718929 13255003652

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ C§ÄµÁ ©.PÉ ©£ï PÀjÃA ¸Á¨ï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 794547484383 1325000050

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ C£Àß¥ÀÆtð PÉÆA ªÀÄ°èPÁdÄð£ï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 712394833022 13255004849

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¨sÁgÀw PÉÆA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 469863533551 13255033213

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà JA.J£ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 616363850198 13255001882

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 634996037568 120000860285

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆA PÀzÀÄgÀ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 303411895726 13255019801

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ JA.JA ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 493318324637 85014523263

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 662775624358 13255004623

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©.f ©£ï UÀAUÀ¥Àà ±ÉnÖ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 843586204295 13255013898

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 687766628037 64211066603

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁdÄ JA.© ©£ï §¸ÀªÀtÚ¥Àà ©.ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 771252255066 667101013231

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà JA.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 979247811913 13255019415

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA gÀAUÀ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 4 13255034614

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA  ¯ÉÃ||£ÀAd¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 392113993628 13255003878

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÆªÁðZÁgï ©£ï ªÀÄ¯ÁèZÁgï PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 656389738835 54050453223

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄµÀàªÀw PÉ.n PÉÆA ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 206330670681 13255002161

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆA ªÀ¸ÀªÀgÁd¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 756616277808 13255032414

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀ°AUÀ ªÀÄÆwð J¸ï ©£ï ²ªÀtÚ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 232197193282 85026759444

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄ£ÀAzÀ J¸ï.Dgï PÉÆA gÁªÀÄtÚ ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 590200139087 85030022562

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಬಿ.ಎಸ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಖಪ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255000775

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜು ಎನ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255003108

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÉÃ«gÀªÀÄä PÉÆA ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85036949422

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà PÉ.JA ©£ï ªÀÄ®Äè±ÉlÖ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85035484909

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÁ®ªÀÄä PÉÆA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85025057571

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ EAzÀæªÀÄä PÉÆA dAiÀÄzÉÃªÀgÁd PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255033086

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dUÀ¢Ã±À ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85027409624

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà ©.f ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 6410768457

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥ÀÀà ©.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255017655

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ °AUÀ¥Àà ©.ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255002047

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà PÉ.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà UËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255000957

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄ½UÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85016891281

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255000617

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255002977

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd¥Àà J¸ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 620180057309

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀAdÄAqÀ¥Àà ©£ï PÀ®è¥Àà CuÉÚÃUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85016831049

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀªÀÄÆwð J¸ï.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà±ÉnÖ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255003721

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥Àæ¨sÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©.¹ ©£ï ZÀAzÀ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 8502387048

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥Àæ¨sÀÄPÀÄªÀiÁgÀ n.f ©£ï UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255017305

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀæPÁ±À ©.¹ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255019539

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä JA.¹ ©£ï ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255009019

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà ©.f ©£ï VjUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85027409454



CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85017817750

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ µÀqÁPÀëj ©£ï aPÉÌÃUËqÀ ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255008118

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ JA.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 620180026619

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀ¥Àà PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255014019

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉ.J£ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31   - 13255002558

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Ë¨sÁUÀå ºÉZï.J¸ï PÉÆA dUÀ¢Ã±À PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1662 - 13255005071

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Ë¨sÁUÀå ºÉZï.JA PÉÆA D£ÀAzÀªÀÄÆwð ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1995 - 85023865252

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ©.J¸ï ©£ï ²ªÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255041713

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಡ ೇಯಪ ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 536837591801 13255024606

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 622956891872 520101048012692

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà JA.© ©£ï ¨ÁågÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 226833856994 120000765835

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZËqÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 279817821851 85038640333

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dUÀ¢Ã±À PÉ.n ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 758643946333 13255000049

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÉ.¹ ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À¥Àà ©£ï aPÀÌtÚ PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 465215769834 13255000855

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà J¸ï.J¸ï ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 826412563819 64100687399

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¹qÀè¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 973589919994 13255018014

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ©.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 204709863082 13255000129

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ JA.PÉ gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï PÀ®è¥Àà ªÉÄÃ®£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 884405106010 13255000470

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 796972227270 13255009031

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 760938478742 13255006824

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà J.© ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 785279764365 4422500102044801

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀlgÁeï JA.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ªÉÄÃ®£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 316035849648 64052857366

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀ¥Àà ©.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 949898108775 13255000185

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà J ©£ï §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 307974753005 85041862282

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÀæ¨sÀÄPÀÄªÀiÁgÀ f.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 705286648086 13255001167

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀæPÁ±À JA.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 718271883623 13255009086

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÉÃRgÀ¥Àà JA.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 760749473499 620110039767

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 840667571156 13255019992

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಅಔಬ ರ್ ಭಾಷಾ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಕಲೇಮ್ ಸಾಬ್ PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 649701278328 13255019981

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಅನುಸಾಮ ಕ ರ ಕಾಶ್ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 335112628355 13255014519

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 59230889258 13255011711

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÁæPÁëAiÀÄtªÀÄä PÉÆA PÀÄªÀiÁgï ¸Áé«Ä ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 541809318498 64174886616

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dUÀ¢Ã±À¥Àà ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 575332203183 54050444809

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ®°vÀªÀÄä JA PÉÆA zÁ£À¥Àà ©.¨ÉÆÃªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255018875

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¯ÉÆÃPÉÃ±À ¦.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©.¨ÉÆÃªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255009519

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¯ÉÆÃPÉÃ±À¥Àà JA .J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 838450525060 13255013468

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆA ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85012154445

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà J¸ï.© ©£ï §¸À¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 308642893456 64128017323

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÉÆºÀªÀÄäzï eÁ¥sÀgï ©£ï GªÀÄägï ¸Á¨ï ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 716847703769 13255000888

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÀÁ£À¥Àà ¦.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©.¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 520101047916679

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå n.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 385028661387 13255024390

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÉÃªÀtÚ JA.¹ ©£ï ZÀ£ÉßUËqÀ ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 609019321823 13255024390

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÁAvÀ¥Àà J¸ï.© PÉÆA §¸À¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 785560025872 64170546887

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄóeÁÕ£ÀªÀÄÆwð ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255010456

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜು  ಬಿನ್ ಬಮೄಮ ಗೌಡ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 531178860562 13255007635

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಬೈಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 548531655832 13255006187

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀæ¥Àà  ©.PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà ¹AUÀlUÉgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 274983879842 13255016061

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀÀæ¥Àà±ÉÃRgï PÉ.© ©£ï ¨ÉÆªÉÄäUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 313498758296 85036523697

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÁégÀPÀgÁzsÀå ©£ï ªÀÄgÀÄ¼ÀgÁzsÀå PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 391900888869 13255016221

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ VjdªÀÄä J¸ï.JA PÉÆA ªÀÄgÀÄ¼ÁgÁzsÀå PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 809980104614 13255006653

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dUÀ¢Ã±À PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 295786522842 13255022199

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀAiÀÄå ©.f ©£ï UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 208532703083 13255013377

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 447665044861 667101015496

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà PÉ.J£ï ©£ï  £ÀAd¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 928130579430 13255000913

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÆvÀðAiÀÄå ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 204086708694 13255003164

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀAdÄAqÀ¥Àà PÉ.J£ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಸಖರಮಟಟಣ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 453100559128 13255008094

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £À«Ã£ï JA ©£ï ªÀÄÈvÀÄåAºÀAiÀÄ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 327432984962 13255003084

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀgÀªÉÄ±ÀégÀ¥Àà ©.f ©£ï VjUËqÀ PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 665 760425165158 13255009950

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÉ.J£ï ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 731 940901707239 13255016775

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 312175886005 13255016617

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÉÃRgÀ¥Àà JA.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 760749473499 620110039767

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÁ£ÀAzÀ ©.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 563071642063 13255000163

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÁ£ÀAzÀ ©.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 669765166752 85023378097

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ GªÀiÁzÉÃ« PÉÆA ªÀÄ®è¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 606879483432 13255032617

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ CjAiÀÄ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 646935638824 132301011002653

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 921921672710 13255011802

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ನಾಖಪ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 596978429259 85027121263

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ¯ÉÃ||ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 640544718379 13255002966

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ¹zÉÝÃ±ï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 542783924982 13255004453

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ VjUËqÀ ©.J£ï ©£ï £ÀAdÄqÉÃUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 402590553575 13255004373

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dAiÀÄtÚ ©£ï £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 516249558235 85020467934

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ®°vÀªÀÄä JA PÉÆA gÀªÉÄÃ±À ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 332628752478 13255018875

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà JA.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 915710817440 13255021672

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 537446739716 13255012158

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄjUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 882971355505 13255009246

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÆvÀð¥Àà ©£ï aUÀgÀAUÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1729 383898794797 85046161995

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À¥Àà ©£ï ªÀÄ®è±ÉlÖ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 651575569121 85024164812



CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁdÄ ©.F ©£ï F±ÀégÀ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 805556196960 13255002456

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁdÄ ©.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 834971149523 13255002648

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï PÉ.¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 346418050284 85042828273

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀªÀÄÆwð JA.JA  ©£ï ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 870495333093 13255013865

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 793809770452 13255041598

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄµÀàªÀw PÉ.JA PÉÆA gÀÄzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 281661552835 85037469036

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÁgÀzÀ PÉÆA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1862 367652003970 13255002183

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1330 581332316132 13255004690

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಆನಂದಮೂತಿಂ್ಿ್ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 268016006316 85029360390

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಣಣ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 950498984599 13255001940

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಬದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 399033210008 13255002706

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಔದ್ದಯಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 584500128139 13255021729

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 4422500101842401

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇ ಚಿಔಕ ಣಣ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 350578728811 85037956290

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 610132826927 13255012294

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ದೇರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಬಿ. ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 605276341664 85022487359

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ್ನಂಜುಿಂಡಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 495259884913 85047959652

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರೇಣ ಸಿದದ ಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 376484257103 85014015590

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಜಮಭಮ  ಕೇ ಭಲಲ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 629147255677 85047227867

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಣಣ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 375223931456 13255017098

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಲತ್ತ ಕೇ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 575267540635 13255016481

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ನೇತ್ತರ ತಿ ಕೇ ಭಲಲ ಕಾಜುಂ್ಿ್ ನ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 335072772896 13255019652

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ರ ಭುಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 856633255476 85022162771

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್
ರ ಭುಕ್ಮಾಸಾವ ಿಮಿ ಬಿನ್ ಗನಲಿಂಖಶಿವಾಚಾಮ್ಿ್ 

ಸಾವ ಮಿ
ಕಂಚಖಲ್

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
0.31 2061 995377015338 13255028339

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಷರೇಜಭಮ  ಕಒಿಂಕಾಯಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 680730179243 13255025688

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ವಶಿಧಮೂಿತಿಂ್ಿ್ ಬಿನ್  ಶಿಲಿಂಖಮಯ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 448637199897 13255012125

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ವಿಜಯ್ ಕ್ಮಾರ್ ಶಿರುದರ ಮಯ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 749629023177 13255020226

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕಂಚಖಲ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 791417353840 13255022280

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇ ಹಾಲಪ ಮುದದ ೃನಸಳಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 556113819741 132301031000029

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 368827866491 85028605403

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 801072979281 13255044725

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÉÃ«gÀªÀÄä PÉÆA §¸ÀªÀgÁdÄ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 945540610842 13255002434

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgï PÉ.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 387316753728 13255000174

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀÄgÀAiÀÄå ©£ï ªÁªÀÄzÉÃªÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 391121353278 13262014714

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¯ÉÆÃPÉÃ±À ©.J¸ï ©£ï ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 478837639337 13255001361

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÉÆÃºÀ£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁd¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 962011268179 85026510759

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1130 522725536441 13255029977

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¤gÀAd£ÀªÀÄÆwð JA.© ©£ï ¨sÉÊgÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1662 688599771724 13255025826

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀªÀÄÆwð PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255001076

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 280811366962 09172200015291

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀæPÁ±ÀªÀÄÆwð ©£ï ²ªÀAiÉÆÃUÀgÁeï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 539957885264 132550335865

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉ.J£ï PÉÆA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 425004764754 13255039612

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÉÃUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 326947959363 13255007704

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 718564825240 13255000684

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀªÉÄÃ±À JA.J¸ï ©£ï ²ªÀtÚ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 705448101412 1329000498

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¹zÉÝÃ±ï PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 13255000924

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ vÀªÀÄäAiÀÄå J¸ï.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 502568176363 0667101013995

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಖಪ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 13255000775

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಲಲ ಪ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 304787096262 13255003108

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ zÉÃ«gÀªÀÄä PÉÆA ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 695337174157 85036949422

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà PÉ.JA ©£ï ªÀÄ®Äè±ÉlÖ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85035484909

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÁ®ªÀÄä PÉÆA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 592415308516 85025057571

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ EAzÀæªÀÄä PÉÆA dAiÀÄzÉÃªÀgÁd PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 497537263016 13255033086

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dUÀ¢Ã±À ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 599835779309 85027409624

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà ©.f ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 204359722916 64107686457

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀÄªÀiÁgÀ¥ÀÀà ©.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 296419335650 13255017655

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ °AUÀ¥Àà ©.ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 935145927868 13255002047

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà PÉ.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà UËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 986264396441 13255000957

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄ½UÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 858065890746 85016891281

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 971955211724 13255000617

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 443115324893 13255002977

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd¥Àà J¸ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 899052105718 620180057309

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀAdÄAqÀ¥Àà ©£ï PÀ®è¥Àà CuÉÚÃUÉgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 - 85016831049

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ NAPÁgÀªÀÄÆwð J¸ï.PÉ ©£ï PÀ®è¥Àà±ÉnÖ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 577441248953 13255003721

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥Àæ¨sÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©.¹ ©£ï ZÀAzÀ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 804710242000 85020387048

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥Àæ¨sÀÄPÀÄªÀiÁgÀ n.f ©£ï UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 646254735780 13255017305

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀæPÁ±À ©.¹ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 374445164968 13255019539

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä JA.¹ ©£ï ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 354988430577 13255009019

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà ©.f ©£ï VjUËqÀ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 601692479918 85027409454

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 98724055231 85017817750

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ µÀqÁPÀëj ©£ï aPÉÌÃUËqÀ ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 259862935923 13255008118

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ JA.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 892010443252 620180026619

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀ¥Àà PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 579646242407 13255014019

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉ.J£ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 369494012084 13255002558

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Ë¨sÁUÀå ºÉZï.J¸ï PÉÆA dUÀ¢Ã±À PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1662 281641333870 13255005071

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Ë¨sÁUÀå ºÉZï.JA PÉÆA D£ÀAzÀªÀÄÆwð ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1995 496771280333 85023865252

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ©.J¸ï ©£ï ²ªÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 619287227172 13255041713



CDB ತಿಂಗು new C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ JA.J£ï PÉÆA NAPÁgÀ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 352895015662 64183140929

CDB ತಿಂಗು new §¸À¥Àà Dgï.JA ©£ï zÉÆqÀØªÀÄgÀÄ¼À¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 286029674667 620110006639

CDB ತಿಂಗು new §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÉ.J£ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 853256889747 64113998561

CDB ತಿಂಗು new F±ÀégÀ¥Àà JA.J£ï ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 683919845223 13255044293

CDB ತಿಂಗು new PÀÄªÀiÁgï J£ï ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 999638523024 620110075819

CDB ತಿಂಗು new PÀÄªÀiÁgï PÉ ©£ï PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 9315 216483626899 620110051231

CDB ತಿಂಗು new JA.J£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà ©£ï £ÀAd¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 800273036868 13255037081

CDB ತಿಂಗು new ªÀiÁ¼À¥Àà JA ©£ï ªÉÄÊ¯ÁgÀ¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 495997999717 85024916933

CDB ತಿಂಗು new ªÀÄÆvÀð¥Àà n ©£ï wªÀÄä¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 8625 615145665499 13255018252

CDB ತಿಂಗು new £ÁUÀgÁd¥Àà n ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 715153666131 120000776664

CDB ತಿಂಗು new £ÀAd¥Àà ©£ï ¨sÉÊgÉÃ¹zÀÝ¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 9660 292460788588 620110016490

CDB ತಿಂಗು new £ÀAdÄAqÀªÀÄä PÉÆA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 761200641029 620110013455

CDB ತಿಂಗು new ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÉ.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 217198122849 620110069929

CDB ತಿಂಗು new ¤AUÀ¥Àà ©£ï PÉÆlÆÖgÀ¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 9660 230817949582 13255015499

CDB ತಿಂಗು new gÀ«PÀÄªÀiÁgï JA.F ©£ï F±ÀégÀ¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 507441916997 620110078253

CDB ತಿಂಗು new ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 854469778317 13255036418

CDB ತಿಂಗು new GªÉÄÃ±À JA.PÉ ©£ï PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 441138489826 54050455980

CDB ತಿಂಗು new «ªÀÄ®ªÀÄä PÉÆA ªÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå J¸ï.ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 10350 624130831126 64145979991

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¨ÉÆÃUÀtÚ ©.¹ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 691276365363 13255034477

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà « ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 727108222372 13255000254

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀÆqÁªÀÄtÂ ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 724880931988 64077358416

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÁ®¸Áé«Ä n.© ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 755503700007 6416136937

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà JA.JA ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 396767613346 8501892097

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.¹ ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 859527676118 13255020974

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄgÀÄ¼ÉÃUËqÀ PÉ.J¸ï ©£ï  ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 488843182045 620110040944

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä PÉÆA w¥ÉàÃUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 623695203885 85013515708

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À¥Àà J¸ï ©£ï PÁAvÀ¥Àà ©.ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 818442502676 13255014166

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd JA.Dgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 781425815772 64013372286

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÁArÃvÀgÁzsÀå ©£ï UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 896805955650 13255020102

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¦ÃgÁ¸Á¨ï ©£ï PÀjÃA ¸Á¨ï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 784389374806 13255032425

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄµÀà PÉÆA gÁdtÚ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 762331421568 13255004395

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 809521187172 13255034091

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà PÉ.« ©£ï «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 428622218509 13255007001

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀvÀßªÀÄä  PÉÆA gÁd±ÉÃRgï PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 495896313301 85014850665

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÄzÀægÁzsÀå PÉ.ºÉZï ©£ï ºÁ®AiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 606462434037 13255016367

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄªÀtðªÀÄä © PÉÆA £ÁUÀgÁd¥Àà ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1197 342978658217 13255005763

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà © ©£ï §¸À¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 1197 208299027152 13255006959

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «ÃgÀÉÃ±ï ©.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 434503963274 37023500100031800

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ «±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå JA ©£ï ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À¥Àà ©.ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 806230352706 696101027150

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ §¸À¥Àà ©£ï UÀAUÀtÚ ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 833219551009 13255013967

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ §¸ÀªÀgÁdÄ ©.¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉnÖ PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 667875829011 13255000287

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ZÀAzÀæ±ÉRgÀ¥Àà ©.J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 506530544938 13255017350

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ¯ÉÃ||dAiÀÄtÚ ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 840793714553 13255043153

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ºÁ®¹zÀÝ¥Àà JA.© ©£ï ¨sÉÊgÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 775670997359 620110039745

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ d®eÁQë PÉ.n PÉÆA ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 706493151889 13255010332

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ dAiÀÄªÀÄä PÉÆA ¯ÉÃ||ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 517018156458 0667101017745

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÁªÀw PÉÆA ¯É||gÀAUÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 818228265111 85012838152

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà J¸ï.¦ ©£ï ¥Àæ¨sÀtÚ ªÀÄÄzÉÝÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 435274550771 13255002490

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ PÀ¯ÉèÃ±À¥Àà ©£ï ¯ÉÃ||wªÀÄä¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 816075097034 13255025554

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 968489285824 0667101013458

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÁUÀgÁd ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ©.ªÀÄ¯ÉèÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 620089325786 64211066716

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ £ÀlgÁeï ©.J¸ï ©£ï ¹ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 213491125378 13255017940

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 712679797142 13255001430

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÁd¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 750235474853 13255010659

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀ« ©£ï FgÀ¥Àà ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 943244151894 85019745555

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ gÀÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆA «ÃgÉÃ±ï ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 234520796842 13255024298

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ J¸ï.© UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ§¸À¥Àà ±ÉnÖºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 745134786027 13255010604

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸Á«vÀæªÀÄä ¹.« PÉÆA ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 668175820842 13255041338

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ²ªÀtÚ PÉ.© ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÀAZÀÄUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 553848469213 13255010886

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄªÀÄ PÉ.n PÉÆA £ÀlgÁeï PÉ.©zÀgÉ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 202330989535 13255003006

CDB ತಿಂಗು ನಿಸಣ್ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå ©.§¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.31 2061 521824306999 13255043437

CDB
ವಿಂಔಟೇವ ಎಿಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಣಣ  

ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 971798882354 (0)9122200028716

CDB ನವಿೇನ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 403551428466 (0)9122200003860

CDB
ನಯಸಿಿಂಸ ಮೂತಿಿ ಎಿಂ ವಿ ಬಿನ್ ಎಿಂ 

ವಿವವ ನಾಥಮಯ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 547165448363 (0)9122200001910

CDB
ವೈ ವಿ ರ ವಿೇಣ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಔಟಯಭಣಮಯ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 924969314792 (0)866101009067

CDB
ಸುಜಾತ ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿಜೇಿಂದರ  ಕೄ ಜಿ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 6000 300964856756 54059309474

CDB
ರಾಜೇಿಂದರ  ಟ್ಟ ಕೄ ಬಿನ್ ಲೇಡ್ ಟ್ಟ ಎನ್ 

ಕೃಶಣ  ಬಟಿ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 7500 703611222626 708250010112360(1)

CDB
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಸಿ 

ಶಿರ ೇಕಾಿಂತ ರಾವ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 7500 973132151025 708250010055510(1)

CDB
ಷತಿೇಶ್ ವಿ ಎಲ್  ಬಿನ್ ಲಿಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 998584778924 620010023171

CDB ಔಭಲರಾಣಿ ಕೇಿಂ ಕೄ ದಮ ನಾಭಂ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 313914117329 3182896398

CDB ಗುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 903150660895 844510110003493



CDB
ಡಿ ಕೄ ವಿಂಔಟೇವ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಣಣ  ಗೌಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.27 3000 712731527746 708250010084660(1)

CDB
ವಿಂಔಟೇಶ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಎನ್ 

ಶಂಔಯಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 691638579243 7082500101072201(1)

CDB ಮುಔಾ  ಯಮಶ್ ಕೇಿಂ ಯಮಶ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 7500 261822586109 (0)9092200009640

CDB
ಗಿರಿೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟಿ ನನ ರ್ ಬಿನ್ 

ಲೇಔನಾಥ್ ಭಟಿ ನನ ರ್ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 549760382304 85058202180

CDB ಸಿಿಂಖಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ  ಗೌಡ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 939688987705 708250010105500(1)

CDB
ಕೄ ಆರ್ ಜಖದಿೇಶ್ ಹೆಖಡ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  

ಹೆಖಡ್ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 527526123200 520401016360463

CDB ಕೄ ಆರ್ ಔಳಷಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 474269116806 (0)9092200024106

CDB
ಬಿ ಎಸ್ ಶಿರ ೇಸಶಿ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾವ್.ಬಿ 

ಎ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.30 4500 703093198409 520361019840637

CDB ಅಪಾಪ ಚಾರಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನಾನ ಚಾರಿ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 3000 581872339618 722500100596301

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   

ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ 

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ 

ಪುಟಿ ಪ  / ಹಾಲಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 4000 625701924502 625701924502

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   

ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ 

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ 

ಸಾಔಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.88 2000 396475139496 85026088383

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   

ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ 

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ 

K  ರಾಜಪ  / ಔರಿಮಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.55 4000 589533974194 13272058921

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   

ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ 

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ 

ಕೃಶಣ ಪ  / ಔರಿಮಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.40 4800 367630993820 0242500100801401

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುತಾಪ ದಕ 

ತೃಂಗಿನ  ಮ್ರಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಧನ

ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಫಷಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.55 14000 917520583411 120000305436

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುತಾಪ ದಕ 

ತೃಂಗಿನ  ಮ್ರಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಧನ

ಫಷರಾಜಪ  / ಲೇ.ರಾಭಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 10000 726266332709 1327205867-0

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುತಾಪ ದಕ 

ತೃಂಗಿನ  ಮ್ರಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಧನ

ವಾಗಿೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ತರಾಧಯ  / ಭರಿದೇವುರ ಬೇಗೂರು
ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 6000 443559857559 13272019039

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುತಾಪ ದಕ 

ತೃಂಗಿನ  ಮ್ರಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಧನ

ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಸನುಭಪ (ಮುದಿಗೆರೆ) ಮುದಿಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.80 8000 221160551252 20204862883

CDB

ತೃಂಗಿನಲಿ್ಲ   ಸಂಯೋಜಿತಾ 

ಬೇಸಾಯ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 

ಒಣ್ಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುತಾಪ ದಕ 

ತೃಂಗಿನ  ಮ್ರಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಧನ

ತಿಭಮ ಪ  / ಔರಿಮಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ

0.54 5200 786623454834 120000266280

4 RKVY ¤Ãj£À mÁåAPÀgï RjÃ¢ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.55 70000 7293 9664 3468 1465101008853

RKVY ¤Ãj£À mÁåAPÀgï RjÃ¢ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.55 70000 7293 9664 3468 1465101008853

RKVY
AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt UÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀAfÃªÀ ²gÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 5.14 51100 2734 2978 7832 118801231001012

RKVY
AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt UÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.79 13800 5967 2666 6587 113601050000191

RKVY
¥ÁåPïºË¸ï ¤ªÀiÁðtPÉÌ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå £ÁUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9x6x3 mtrs 200000 5597 4581 5591 4218101002417

RKVY
mÉÆÃªÉÆÃmÉÆÃ ¤RgÀ 
¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ

n.J¯ï. gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ®PÀÌAiÀÄå ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 8000 2852 0299 9292 09002250004675

RKVY
mÉÆÃªÉÆÃmÉÆÃ ¤RgÀ 
¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ

©.PÉ. ªÀÄÆwð ©£ï PÀA§AiÀÄå ¨ÁuÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.80 8000 2706 2031 7464 0507101325490

RKVY ತಯಕಾರಿ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ ರಾಜಜ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೄಿಂಚಖಮಯ ಡ್ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 8000 624706305601 120000872701

RKVY ತಯಕಾರಿ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ      ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್          ಲೇ ತಭಮ ಮಯ ಬೇವಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3 36000 416906003123 0242500100431601

RKVY ತಯಕಾರಿ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ ದೊಡಡ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಕೇಣಿರಂಖಪ ಮುಖಳ್ಳಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 8000 270368387832 0104001010167

RKVY ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಮೂತ ಂಿ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಟಿ ಪ ಮುತ್ತಾ ಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 70000 262328683614 13271009893

RKVY
ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು 

ಯಂತರ
ಲಕಿ್ಷ ಮ ಕಾಿಂತ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಮಯ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 70000 3794101001650

RKVY ಪಾಯ ಕ್ ಹಾಸ್ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧಮಾಿ್ನಾಮಕ ಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 200000 550698272965 62011066644

RKVY ¨Á¼É ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 25000 912121800258.. 4102500111432401..

RKVY ¨Á¼É ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 20000 912121800258.. 4102500111432401..

RKVY ¨Á¼É ¤RgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 20000.00 376609465285 864101010274

RKVY ¨Á¼É ¤RgÀ É̈Ã¸ÁAiÀÄ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀÄqÀÄ¥À PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 40000.00 302239639596 864101005055

RKVY CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ QlÖAiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 64373.00 974116245722 13274021932

RKVY C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ C±ÉÆÃPÀ ©£ï dªÀgÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9200.00 340663009358 115101010007962

RKVY CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.f.¨sÁ¸ÀÌgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.20 272749489811 1453101016777

RKVY
ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ) ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಜಟಿ ಮಯ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
48 12500 649596366818 (0)9122200028252

RKVY
ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ) ಕೄ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂದ್ದನಾಮಕ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 153 12500
248002800506 (0)722500100591401

RKVY
ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ) ಜಮಭಮ  ಕೇಿಂ ಯಮವವ ಯ ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
63/3.

12500
865117949305 (0)9122200011600

RKVY
ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ) ಯಮವ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ  ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
39/1.

12500
916103540281 (0)9122200002260

RKVY
 ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ) ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20

12500 320065680298 (0)866101009098

RKVY
 ಬಾಳೆ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ 

(ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ)

ಹೇಮಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.20

12500 647606418690 (0)9012200097520

RKVY
ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗೆ  

ಷಹಾಮಧನ
ದಾಷಪ  / ಷಣಣ ಫಷಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.70. 70000 677841121463 2900965685

RKVY
ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗೆ  

ಷಹಾಮಧನ
ರುದರ ಭಮ  / ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 70000+56000 669340709720 2900965685

RKVY
ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗೆ  

ಷಹಾಮಧನ
G H ತಿಮಾಮಬೇವಿ / ಸನುಮಂತಪ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 70000+56000 708816134600 2900840922

RKVY ತಯಕಾರಿ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ  / ರಾಜನಾಮಕ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000+10000 425734396519 2600966806

RKVY ತಯಕಾರಿ ನಕಯ ಬೇಸಾಮ ರಂಖಭಮ  / ರಂಖಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 8000 379176453986 2600966681

5 CHD PÀÈ¶ºÉÆAqÀ WÀlPÀ PÀjUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ F±ÀégÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 56250 9905 1523 1759 666101007195



CHD PÀÈ¶ºÉÆAqÀ WÀlPÀ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ zÁ¸ÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.20 21937 8774 6383 5653 520101028354628

CHD PÀÈ¶ºÉÆAqÀ WÀlPÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï CtÚ¥Àà ªÀiÁUÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.30 65000 2403 8193 0358 118801011000153

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ZÀ®ÄªÀAiÀÄå ©£ï aAzÁ®AiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ FgÀAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ©ArUÁ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450 6704 5970 1478 13254009270

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆÃA CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©.¦. ªÉÄÊ°ªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 18900 6932 1594 4058 520101229021022

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀAzÉÃ±À ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450 8656 0939 4120 4219101000941

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀÄAzÀgÀ f. ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450 8304 5881 6146 113601010003222

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ JA.F.azÁ£ÀAzÀ ©£ï F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450 2338 6706 9335 113601010003588

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ±ÁAvÀ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9100 5072 0450 1012 85046851399

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï CtÄÚ ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9450 9920 0007 1529 113601231000083

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ PÀÈµÀÚ¥Àà JA.J¸ï. ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 9100

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀgÀUÀuÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 18200

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¥Àæ¸ÁÛ« ©.J£ï PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À ©PÀÌgÀuÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4915 7966 5380 0373 120001505593

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ dUÀ¢Ã±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©PÀÀÌgÀuÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 23752 8750 5683 1085 85035985836

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀwÃ±ï ©.PÉ. ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©PÀÌgÀuÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 23752 7246 1489 6254 113601010003991

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ JA.ºÉZï.gÁdÄ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 19760 3988 3988 3487 0865101009305

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA vÀÄPÀæ ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 30350 8937 2262 1310 1136010100025664

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¤Ã®ªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ Cj²£ÀUÀÄ¥Éà ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 30350 4126 5062 7213 4869101002773

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ GªÉÄÃ±ï ©£ï CdUÀAiÀÄå ¨ÉÆUÀ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 15125 6975 8064 0277 7222500100674501

CHD ಗೇರು ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï dlUÀAiÀÄå ¨ÉÆUÀ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 15125 6491 7643 9318 7222500100183901

CHD ¥ÁåPïºË¸ï ¤ªÀiÁðt WÀlPÀ «gÀÆ¥ÁPÀë ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀ©âUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.54 200000 9138 3137 1672 4218101001325

CHD ¥ÁåPïºË¸ï ¤ªÀiÁðt WÀlPÀ ¥ÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà »gÉÃªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 200000 4371 0297 7926 1332500103786100

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀWÀÄ JA.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7400 4898 9135 7966 118801010007004

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀvÁßPÀgÀ ©.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.10 7400 6354 2614 4263 118801010003976

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.L. ¸ÀwÃ±À ©£ï CuÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 7400 7328 0643 1781 118801011000141

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7400 7120 7959 0010 11880101005892

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.J¸ï.¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA gÁd¥Àà zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7400 7394 3458 0150 11880101005571

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

J¸ï.PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 7400 6664 0743 3547 20164566117

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

²æÃ¤ªÁ¸À PÉ.Dgï ©£ï gÁd¥Àà zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 7400 9593 9262 2574 118801011001672

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.J¸ï. dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9250 4881 6683 9616 118801010007803

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄgÁAUËqÀ f.Dgï. ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9250 3684 7346 7242 118801010006165

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁ¤ºÀ½î ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.20 7400 6118 8989 8503 85023946277

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉ.JA. ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 7400 5356 9862 4507 118801010001305

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀUËqÀ ©.J£ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.90 7400 3033 2245 0033 104601011001793

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

£Á§ðqïð ¦AmÉÆÃ ©£ï ¥sÁæ¤ì̧ ï zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.86 7400 4050 9560 1213 118801010001524

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀAiÀÄå ©£ï CdUÀAiÀÄå ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 11100 7222500100457901

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

¨sÁgÀw PÉÆÃA ²ªÀtÚ ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.23 17600 7593 4384 3838 7222500100458500

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄ¥ÀàtÚAiÀÄå ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 12950 3008 9101 2950 620140007717

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 12950 8410 5809 4584 10615508569

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃ±ï ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9250 9708 7130 8868 7222500100574300

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀëöätUËqÀ ©£ï ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 14800 3340 3501 8994 7222500100454900

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±ï ©£ï «ÃgÉÃUËqÀ ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 12950 8849 6236 2014 09002200008039

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀÄgÀÄ°AUÉÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 12950 336044726851 1222500100368501

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄlÖ̧ ÁéªÉÄÃUËqÀ

¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 9250 7822 3662 5909 520101024914726

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

FgÀ¥Àà ©£ï LvÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 8000 6486 7387 3675 113601231000081

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 11950 59672666 6587 113601050000191

CHD
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉUÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

azÁ£ÀAzÀ ©£ï FgÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 16720 2338  6706 9335 113601010003588

CHD
Ct¨É ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄPÉÌ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀÀ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ©.J¸ï. §zÀj£ÁxÀ aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 150000 9777 4953 6934 520101228981669

CHD
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À 
¨ÉÃ¸ÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

5.00 55000 7836 2280 5882 113601050000429

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÁ À̧AiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 9300 9391 5311 3261 13560100108297

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ aQÌÃgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 7324 9223 8222 0666101009404

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀgÁdÄ ©£ï gÀAUÀAiÀÄå ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 7139 5377 4620 0666101006083

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 6585 9409 8672 0666101005391

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà PÀÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 3654 8574 1633 0666101013251

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÉÆÃºÀ£ÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 3512 4518 0152 104601011003444

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï zÁåªÀAiÀÄå PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 31150 9672 6854 7013 666101013862

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀtÚUÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄj¹zÉÝÃUËqÀ ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 6500 5070 4184 2000 514052127

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ AiÉÆÃUÁ£ÀAzÀ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 6500 9496 5926 9469 375710100046

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®PÉÌÃUËqÀ ºÉZï.PÉ. ©£À PÉAUÉÃUËqÀ ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 6500 8884 3937 3388 3757101003103

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀAUÀ£ÁxÉÃUËqÀ ºÉZï.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 9750 3212 7225 5451 9002010148542

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¹zÀÝgÁªÉÄÃUËqÀ ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 9750 4176 6592 2850 120000496510

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÉÆqÉØÃUËqÀ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 9750 9489 2546 1562 3757101004184

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©.¦. ©£ï ¥ÀÄlÖ§¸À¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.25 8100 3710 8540 0549 155601011001000

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄÄ ©£ï zÉÆqÀØ©ÃgÉÃUËqÀ ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 8100 4562 6715 3288 09002010020611

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà L£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.33 10675 4449 0557 6474 30156949729

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ VjÃ±À ©£ï ¤AUÀAiÀÄå PÉA¥À£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.15 4875 4805 8775 1078 6022403489

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁdÄ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 19200 7174 7358 8974 0666108015543

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉAUÉÃUËqÀ ©£ï PÀgÉÃUËqÀ aPÀÌ PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 16800 8004 9382 9393 0666101009752

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå UÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 19200 3020 7475 6538 85043904786

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 19200 8501 5836 0066 0666101007801

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÁ¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 38400 3087 2126 2795 0666101004920

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ É̄ÆÃPÉÃ± ÀPÉ.¹. ©£ï aPÉÌÃUËqÀ PÉ.©.ºÁ¼ï ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 38400 2710 3527 3492 1529108004431

CHD lªÉÆÃmÉÆÃ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥Àæ¢Ã¥À L.¹. ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 24000 7009 6556 4603 520101229094690



CHD
¥Á°ºË¸ï WÀlPÀPÉÌ 
¤ÃqÀ¯ÁzÀ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä gÁªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 111000 8692 7515 8311 0507136000003

CHD
¥Á°ºË¸ï WÀlPÀPÉÌ 
¤ÃqÀ¯ÁzÀ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå F±ÀégÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.2 112000 8392 4233 6796 520101257098925

CHD
¥Á°ºË¸ï WÀlPÀPÉÌ 
¤ÃqÀ¯ÁzÀ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå F±ÀégÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.2 647000 8392 4233 6796 520101257098925

CHD
¥Á°ºË¸ï WÀlPÀPÉÌ 
¤ÃqÀ¯ÁzÀ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä gÁªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.2 632000 8692 7515 8311 0507136000003

CHD
¤Ãj£À mÁåAPÀgï RjÃ¢UÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
s¹zÉÝÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.89 70000 9847 6532 6151 1465108004355

CHD J¯ï.f. ±À²zsÀgï ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.14 70000 3418 6536 0978 155601011000778

CHD ºÁ É̄Ã±ï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¨ÁåUÀqÉÃºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.98 126000 9278 5121 7191 090022074850

CHD eÁ£À¥Àà ©£ï ªÀÄ®è±ÉnÖ vÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.29 70000 6775 7154 1150 1531108007153

CHD zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ ªÀÄ É̄ð ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.13 70000 3534 3489 8173 4218101002192

CHD aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀiÁ ¨ÉÆÃ« ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀiÁ ¨ÉÆÃ« §ÆZÉÃ£ÀºÀ½î PÁªÀ®Ä
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.25 126000 5187 2180 0800 64041910222

CHD ®PÀëöäAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå PÀÉÆÃrºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 126000 8510 3283 2505 31714059873

CHD É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà UÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 4.00 126000 8501 5836 0066 066610107801

CHD ®PÀÀÌªÀÄä PÉÆÃA ¹zÉÝÃUËqÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 70000 8612 1270 2922 4218108000641

CHD ºÁ É̄Ã±À ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå CgÀ¼ÀUÀÄ¥Éà ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.38 126000 9278 5121 7191 090022074850

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ದೇಯಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1 75000 7035 2507 5058 620110066644

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್  ಭಲಲ ಕಾಜುಂ್ನ ಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1 75000 605338854805 10400101013947

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭೇಭಣಣ ಭಯವಂಜಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 305600052438 13277012073

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 204893310142 18930100030137

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದೊಡಡ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಮುಖಲೇಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 30700 270368387832 10400101016796

CHD ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ ) ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಔರಿಮನಾಮಕ ಸಿೇತ್ತಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.3 157000 629772035582 10400101017672

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭೂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 441014843364 520101216681843

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 571265709680 520101321665822

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿರ ೇನವಾಷಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮುಖಲೇಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 452780250411 520191051986406

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 647877671649 85050302498

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 806349263147 520101216655524

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 982556056236 520101216727223

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 755066913119 10400101002174

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 829607618372 520101216633581

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 882661386018 520101216731212

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 927602424261 4836101002038

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 275618618844 520101213731281

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 254225166993 520101216646169

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 562390043133 10400101000445

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಿಂಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹುಳ್ಳೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 371629577125 13255043834

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಹುಚಚ ಸನುಭಮಯ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಮಾಡಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 685514387197 64177865401

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಹಿರೆಖಜೆಂ್ಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 232409205805 520101216655672

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 725865997756 520101216637925

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳ್ಳಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 642620048783 520101216653661

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದಮ ಭಮ  ಕ ಒಿಂಕಾಯಪ ಹಿರೆಖಜೆಂ್ಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 713573857531 520101216716841

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭರುಳರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಶಿಮೂತ್ಿ್ಂ್ಿ್ ಮಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 255005671700 520101216652622

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಯವಿ ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 469806205764 85020599461

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂತಿಂ್ಿ್ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 292514971851 10400101004708

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 281141642953 620180051454

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 887536985773 18930100023587

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದೇಯಸಿದ್ದ ೇಖಢ ಬಿನ್ ಶಿಂತಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 703525075058 620110066644

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 357104274918 13255042739

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹಿರೇಖಜೆಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 971218300851 09172200008908

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 969061333284 010400101008245

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 797688039433 520101216668049

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 613008159131 4422500101824801

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 635019479643 520101216713931

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಭಮ  ಕಿಂ ಫಷಪ ಆಡಿಗೆರೆಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 584094908402 13277011807

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 688708031069 520101216644141

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 404934163482 520101216647599

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 657654273271 520101216676548

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿಂತಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 278792544038 85021919483

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 364657311808 520101216635051

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಔರಿರಂಖಪ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 974095619560 520101216630939

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಹೇಮಂತ್ ಬಿನ್ ಕ್ಮಾಯಪ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 501313246713 520101216710940

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 655138672499 520101216763238

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಗುಡ್ಡ ೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 345343588421 010400101006408

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಕ್ಷಕ ಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 908293900511 010400101020184

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸರಿೇವ ಬಿನ್ ವೇದಮೂತಿಿ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 505309334028 520101216660341

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 384033014567 4422500100945001

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಅಭಮ ಮಯ ಭಮ  ಕಿಂ ಕೄಿಂಚಪ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 266527017502 '010401011484

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಬಾಳಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 232795960283 010400101007733

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 885064858531 85016247609

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 539251706224 85047357535

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಖಜೆಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 010400101007389

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ತರಾಧಯ  ಬಿನ್ ನವಾಿಣಮಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 888587013766 520101216664329

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 305288597106 520101216633288

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುಮಿತರ  ಕ ರಾಭಲಿಂಖಪ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 856789907612 64114914465

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಂತಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 559451226065 520101216639741

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳ್ಳಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 642620048783 520101216653661

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಒಿಂಕಾಯಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ವೈ.ಭಲ್ವಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 636629331758 132301010004059

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಜಶೇಕಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಚಟಣ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 389999493569 64024555416

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಹುನುಮಂತಪ .ಸಚ್. ಟ್ಟ. ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.2 28800 416906003123 0242500100431601

CHD ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ ) ದೊಡಡ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಮುಖಳ್ಳೇಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 10000 270368387832 010400101016796

CHD ಮಿನ ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ ಹುಲಮಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.85 157000 714173450256 146701011006982

CHD ಮಿನ ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ ಷರೇಜಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಅಣಣ ಪ ನಾಮಕ ಹೂವುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 157000 635134933679 3356108000853



CHD ಎಫ್,ಎಫ್ ಸಂಫಳ ಉನನ ತಿ ಎಿಂಟರ್ ಪೄರ ೈಷಸ್, ಚಔಕ ಭಖಳೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 10000 09230200000262

CHD ಮಿನ ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಸನುಭನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 157000 966287340037 64168922291

CHD ಮಿನ ಟಾರ ಯ ಔಿ ರ್ ಲೇಔನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 157000 277975616192 520101252559999

CHD ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ ) ಗುರುಮೂತಿಿ್ ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 9*6*3 160000 51433480205 09172250002923

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4.36 126000 883729260545 64041910222

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 102 126000 940423080614 64041910222

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 341574441798 13255034932

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಅರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 646935638824 132301011002653

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದಿವಾಔಯ ಬಿನ್ ಕಾಯ ತಪ ಎಸ್.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 616857482201 5944101001490

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಿಖಟ್ಟೇಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ನಾರಾನಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 494777799905 13271016969

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಾರಾನಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 585130190383 0667101017532

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.5 47812 338395551814 103501011001242

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.5 76500 274946398482 146701011002200

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಮೂತ ಂಿ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಟಿ ಪ ಮುತ್ತಾ ಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.5 56000 262328683614 13271009893

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ವಿಂಔಟೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.5 43312 264777098992 64149426568

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಿೇತ್ತಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಚನಾನ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.5 43312 769208259050 0696101036792

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಅಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.2 17595 560703524035 13290101000343

CHD ಪಾಲ ಹೌಸ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಯ ನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.3 753000 944355927182 0552201005318

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಔಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4000ಲೇ 62000 382520156283 13262003790

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಪಾತೇನಔಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 5000ಲೇ 70000 349804571133 520101216635698

CHD ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ರ ಷನನ  ಕ್ಮಾರ್ ಎಿಂ,ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಕಯಪ ಮಾವಿನಸಳ್ಳಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.6 200000 402436213514 18930100038072

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬಿ ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 5ಎಔರೆ 126000 828430106297 620110073163

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಮಂಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 50ಸಂಖ್ಯಯ 7500 75397990806 1452500101076501

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಪ.ವಿೇಯಣಣ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2 56700 389999493569 120000135440

CHD ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಾಿಂತ್ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಮಯ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 56000 789545756499 3794101001650

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.13 157000 944355927182 5944101001998

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಸಿ.ಎನ್ ಕೇಿಂ ತಿಭಮ ಮಯ ಚಿಔಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 42000 993085276615 146701011007006

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಹಾಲಪ  ಬಿ.ಎಿಂ  ಬಿನ್  ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 207597418270 64211933011

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕೄ.ಸಿ.ಮುರುಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಣಣ ಹಾಯ ಯಳಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 465215769834 13255000855

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔದ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಪ ಬಿ,ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 56700 947962931060 13255000209

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಎಿಂ.ಬಿ ಉದಮಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಮಯ ಭಲ್ವಲ ಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.6 41300 993085276615 078700101005555

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಡಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔದ್ದಯಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.39 27641 209663145469 85020905561

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದಿನೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.22 10400 396453223099 32706339308

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕೄ.ಆರ್.ಶಿಲಂಖಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಔನ್ನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.63 30000 716807270969 3794108000594

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ಭೂತಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.7 33600 260575506005 120000122861

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಧಯಣಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.43 7500 696710791921 9252500100263001

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.59 7500 549203202293 1452500101072201

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 7500 522595763335 1452500100+07901

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಗುರುಮೂತಿಿ್ ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 514334802105 09172250002923

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್  ಕೄಿಂಚನಾಮಕ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 38400 624484427722 120001831695

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಲಭಖಪ  ಬಿನ್ ರಂಖನಾಮಕ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.76 50000 609552461840 120000027172

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂವರ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3 126000 256409403872 41737603304

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ದಾನಬಾಯಿ ಲ್ವಲ್ವಯ ನಾಮಕ
ಜೇಡಿಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ  

ತ್ತಿಂಡಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ
2.2. 126000 256409403872 640419102222

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 ,383897435277 ;1452500101072501

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔರಿಮಭಮ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಕೄಿಂಚಪ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 ,288876066828 918010014762258

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 522595763335 1452500101072201

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮಂಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 753917990806 1452500101076501

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 549203202293 1452500100607901

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುಣಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಂಜುನಾಥಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 34640 464209966579 1452500100827801

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 30700 633828519339 54033385978

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 45800 944355927182 5944101001998

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 79977050590 13271021A117

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ವಯಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 369772220797 13271017271

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 826412563819 64100687399

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುಔನಯ  ಕೇಿಂ ಚಿದಾನಂದಮಯ ಉಡುಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 425862109044 100801011004849

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಶಿಡಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಔದ್ದಯಪ ಬಿ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 206663145468 85020905561

CHD ಟಮೇೇಟ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಔದ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಪ ಬಿ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 947962931060 13255000209

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಪ.ಬಿ. ಲತ್ತ ಬಿನ್ ಬಿ.ಟ್ಟ. ಮತಿೇಿಂದದರ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.27 70000 212772444604 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಮತಿೇವ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.10 70000 814402267792 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 70000 330008353411 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ ಚಿೇಲನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 70000 764199058302 553201000173

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 956997473661 3794108002494

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಸೇಭಲ್ವನ ಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 633828519339 54033385978

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 380071564802 10350101006104

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 944355927182 5944101001998

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 883729260545 620180009831

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 274946398482 146701011002200

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ ಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.17 26300 917550807209 54033403863

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಬಿಷಲ್ರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 56000 207907022545 143700301000091

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಸೇಭಪ  ಬಿನ್ ದೊೇಣಿರಾಜಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.6 112000 _ 64041910222

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಷದಾಶಿ ಬಿನ್ ಒಿಂಕಾಯಪ ಹೇಷಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 70000 488435184073 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಎಸ್.ಲಿಂಖನಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಶಿಮಯ ಆಸಂದಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.11 70000 849277891928 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗಂಗಾಧಪ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿಂಖಪ ಆಸಂದಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.23 70000 879298641580 13271011541

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಎಿಂ.ಚೇಭಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.69 70000 222066157057 9082210051473

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಚನನ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ನಾಗೇವಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.44 70000 235265368488 9082200050312

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭಹಾಧೇಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.08 70000 452085011935 09082200018132

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಲೇ. ರಾಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.18 70000 859712703152 64041910222

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭಹೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿದದ ಪ ಕಂಸಾಖಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.23 70000 237516710533 146701011001367

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಉಜಿಜ ನಪ  ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ್ಪ ಆಸಂದಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.07 70000 205568721645 13272001633

CHD ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಲಲತಭಮ  ಆರ್. ಕೇಿಂ ದಾನಪ ಪ ಬಿ.ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.2 200000 934919976985 13255026400

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕಾಿಂತರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಬಿ. ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 278017255970 13255020714



CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಷರೇಜಪ  ಕೇಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಬಿ.ಬೇಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 597660268537 146701011006397

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 205255331577 64138327616

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಿರುಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ವಿಂಟಬೇವಿ ಅಣಿಣ ಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 34650 840982810119 520101216712676

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಔರಿಮಭಮ  ಬಾಯಿ  ಕೇಿಂ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 754766226740 520101216699610

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 7500 47994963394 520101216699149

CHD (ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ )  ಪ್ರ ೇಸೆಸಿಿಂಗ್ ಯೂನರ್ಟವಾಲ್ವರಂ ಮಾಲ ಬಿನ್ ಮೇೇತಿೇಜಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4 170500 _ 50701325295

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಲೇಕವ ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಕಂಸಾಖಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.29 70000 365198687203 553201000173

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳ್ಳಲ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 6,11/2ಪ5,29/2ಎ, 70000 642620048783 553201000173

CHD ಟಮೇೇಟೊೇ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮತಿೇವ ಬಿನ ವಿೇಯಣಣ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 504248908062 64088726331

CHD ಮಾಯ ಚಿಿಂಗ್ ಗಾರ ಿಂರ್ಟ(ಹಿಂದಾಣಿಕೄ ಮೇತಾ )ನಕಯ ಬೇಸಾಮರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಖಮಯ ಭತುಗಟೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 10000 624706305601 120000872701

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಿಪೄಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 28350 866419560690 242500100232801

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಯಮವ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 57000 203588864808 242500100277101

CHD ಪಾಪ ಮ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 57000 673713140979 242500100262501

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಲೇ. ರಾಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 38500 859712703152 ,1452500100408501

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕಾಳಭಮ  ಕೇಿಂ ಫಷಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 38500 879712703152 ,0242500100512901

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.2 57700 673713140979 0242500100262501

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ನವಾಿಣಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 486280016003 4422500101494700

CHD ಟಮೇೇಟೊ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭರುಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.4 19250 721168444765 520101216651499

CHD ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿ.ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.06 126000 514334802105 553201000173

CHD ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ್ ಕೄರ ೇರ್್ಟ ತಿೇತ್ತಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಚನಾನ ಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.15 7500 769208259250 0696101036792

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಅರುಣ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತಿಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1205 120001633398

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 103501011001803

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2163 3356101002088

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 103501010015720

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 103501011004671

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2379 54020529631

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾನಕ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ದೇವಾಯ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 103501011003548

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2811 9252500100158001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2163 9252500101169201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 988 103501011004078

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರೇಗೌಡ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500101352801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100428501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರೇಗೌಡ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090013792

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರೇಗೌಡ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501051000131

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯೇಗೇಶ್ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010010900

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1606 1200015 27404

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 1035010 11000431

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯುರಾಜ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3000 07870010 1006015

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಮಾತಿ ಕಿಂ ರೇಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1761 335610100 3635

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000 786968

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಷಾಪ  ಕಿಂ ರಾಜಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 10350 1011005975

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2810 6200900 22526

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷವಿತ ಕಿಂ ಕ್ಮಾಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11002024

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1606 620090 000759

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3000 335611 9001632

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2030 1035010 11003401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2644 3356108000 717

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1830 1035010110051

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2530 620090025684

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಧಯಣಿ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1375 103501010017222

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 3356101002243

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1650 ,520101024698551

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಸಾವ ಮಿ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 ,103501011002627

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ  ಕಿಂ ಲ್||ನಯಷಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 ,103501011003456

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2530 103501051000243

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 8504759977

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1630 103501231000131

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯವಿ ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2294 85037239716

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಣಣ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2015 620090072996

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  ಔಕಿಂ ನಾಖಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2880 120000723544

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ನಾಖರಾಜಪ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2290 13296009918

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮಾಯ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090076048

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 5404444776332

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3077 103501010012876

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗುಳಿೆೇವಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011004713

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಲತಭಮ  ಕಿಂ ಲೇ|ಶಂಔಯಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2566 103501011003789

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2533 1.03501E+14

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಿತಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 13296004171

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3032 120000115593

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಭಮ  ಕಿಂ ತಿರುಭಲಲ ಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101004147

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಮುಳಿಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 103501011004870

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090044335

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2200 9252500101240201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ರಂಖಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1652 13296004091

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ   ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 3356108000750

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಮವ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2006 103501011004086

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 675 9252500 100409601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1297 103501011 003914

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಭಮ ಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335610 8000839

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2130 132960 10617

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1915 9252500 100234701



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಲಲ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 1035010 11002733

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 53917

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ಈಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1660 9252500 101166601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1205 10350 1011003203

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1071 9252500 101168901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1637 10350101100 4514

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1550 10350 1241000001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 132960 17578

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2193 132960 17759

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ನಾಖನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2720 3356 101002669

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಕಿಂ ರಾಭನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85044 810296

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಉಭಲ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2367 5202910 13576610

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2510

335610 1003766

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಸುಭ ಕಿಂ ಪುಟಿ ಪ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2566 1035010 11005516

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2011 1035010 10017376

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕಿಂ ನಂದಾಯ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 1035010 51000270

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ವಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 1035010 10014991

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಯಾಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 52029101 3576599

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿಾನಾಮಕ   ಬಿನ್ ಷಔರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 51000056

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಪುಟಿ ಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2832

13256027673

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335610100 3196

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷವಿತ ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000 498722

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕಿಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 1035010 11005342

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2092 10350123 1000354

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335611 9001625

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗುರುಮೂತಿಮಯ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 120000 211128

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2870 1035010 10015702

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ತಿಪೄಪ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11001613

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2200 6200900 51921

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತ್ತಯನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2180 8502141 0502

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೇೇಸನ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2165 1035010 10016172

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಗಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2781 1035010100 14219

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 9252500 100496901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1730 9252500 100260101

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ| ಭಸದೇಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 132960 19406

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1200 1035010 11000539

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ರಾಚಾರ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 1035010 11003877

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2430 6200900 25913

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅರುಣ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 120000 679231

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಔರಿಮಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85044 831125

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1329600 1272

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ಗೌಡ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1285 9252500 101046901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2320 29170010 1000737

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2185 1329600 3745

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಗೌಡ ಗೇವಿಿಂದಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1330 6200900 50382

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೄಿಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2781 1035010 51000340

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11003402

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಷನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಉಭಲ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1500 5201010 24697075

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಕಾಡಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಔದಯಮಯ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1545 10615520086

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಖನಪ  ಬಿನ್ ಷಣಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2670 520101195 460367

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಣಣ ಭಮ  ಕಿಂ ಷಖನಸನುಮಂತಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296018403

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಭಮ  ಕಿಂ ಶಿಮೂತಿಿ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2389 335610 1001797

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1035 12000 1540538

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 103501011003960

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1940 13296004295

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501051000139

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ಈವವ ಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2935 620090080135

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಮೂತಿಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2510 13296004965

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2540 103501010014515

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಭಮ  ಕಿಂ ಶಿಮೂತಿಿ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3028 85044807884

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2135 103501011001580

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ಫಷರಾಜನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2781 85046104051

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 620090019852

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಮಯ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1776 9252500100683601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೂ ಕಿಂ ಫಷರಾಜು ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2596 13296010583

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಗುನಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1968 103501011000013

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2445 13296000234

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಫಷರಾಜಪ  ಹೆಚ್.ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಸದೇಪ
ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ

ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00
1359 33561080 00674

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1525 62009 0038105

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿೇವ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 3356101 002463

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹಾಲಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1292 120000 508695

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಾನಪ  ಬಿನ್ ಯದಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2595 335610 1001726



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಮೂಿತಿಿ ಬಿನ್ ಲಕಿೄ ಮ ೇಗೌಡ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1512 335610 1001938

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳ ಕಿಂ ಫಷರಾಜು ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1600 120000 331228

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೇೇಕ್ಷ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2075 335610 8000805

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2640 6200900 15858

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11001445

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2335 335610 8000136

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 9252500 100469201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಿಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2020 335611 9001680

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಖರ ಪ  ಬಿನ್ ಯದಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 6200 90037576

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ಔಟಿ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 6200900557 00

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1200016 95210

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪೇರಾನಾಮಕ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 103501011 000774

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 62009000 6897

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್  ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1297 6200900 18757

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2524 12000037 6292

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1297 103501011 003859

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 927 6200900 39186

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 10350 1010007994

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000 517485

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  ಕಿಂ ವಿಂಔಟರಾಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 6200900 15745

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 71889

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷದಾಶಿಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11000896

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾಔಭಮ  ಕಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 36210

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಶಿಧಯ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100 131601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಭಮ  ಕಿಂ ಔರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 335610 1000563

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1500 9252500 101149201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈರಿೇಬಾಯಿ ಕಿಂ ಮೇಸನನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1510 1035010 11001918

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಭಮ  ಕಿಂ ಷತಯ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2050 10350105 1000339

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 10015273

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1475 6200900 18746

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 37622

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2999 335610 8000470

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 3356108000 665

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2163 6200900 32931

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2050 6200900 34279

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ತ್ತಯ ಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 6200 90018 735

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ತೇಟಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335610100 4160

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6252500 100223301

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11001011

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಾಮಗೌಡ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2163 12000 1333688

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ತ್ತಯ ಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 6200900 32920

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85044 766629

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2592 850230 72852

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 1035010 51000012

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 12000078 6742

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಮ  ಕಿಂ ಶಿರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2193 10350101100 1846

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  ಕಿಂ ಫಷರಾಜಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 335610100 1593

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರ ಕಾವ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಜನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 10350101100 6328

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮಶಚಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಚಾರ್ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2578 5201010 24691603

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 10010497

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2441 850444 68170

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿರಾಜ ಬಿನ್ ಜಾನಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1421 335610 1003721

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಜನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 11006340

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಜಯಾಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 335610 8000142

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ  ಬಿ. ಎನ್. ಕೇಿಂ 

ನಿಂಗಾಚಾರ್ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2410 520101024690712

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಕೇಿಂ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 85021831053

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1940 103501010015691

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹಾಲಭಮ  ಕೇಿಂ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1606 13296005607

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೄಿಂಚಪ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1483 103501010017140

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕಾಳಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620180203679

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1297 103501011000668

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ  ಬಿನ್ ಹಾಲಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 103501011006430

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್  ನಾಗೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 103501011004288

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರ ಕಾವ ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2781 620090054842

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭ ಬೇವಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮಬೇವಿ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 103501010015320

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 103501011000762

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಔಳಿಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010010255

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಷಣಣ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2240 103501011003369

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾವ ಮಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಗಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 13296000824
CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತೇಟಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2205 1035010 11004329



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 1035010 11002986

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೆಚ್.ಎಿಂ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1452

3356108 000901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1699 335610 8000754

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯ ಹೆಚ್.ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 74608

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2865 9252500 101125301

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತ್ತಯ ಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 12000011 5627

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335610 10021470

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಷಣಣ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090
1035010 10017394

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುರುಳ್ಳೇಧಯ ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 12000134 8040

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಿತಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2350 925250010 1078301

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2380 335610 1002653

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  ಕಿಂ ಈಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1475 335610 1003929

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಔಟರಾಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2180 335610100 3929

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂಫಷಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2566 92525001013 25001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 1035010 51000333

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 10017395

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದವರಾಥೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1200000 28937

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿವವ ಙ್ಣಣ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಚಾರ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2760 9252500 101259901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವಚಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣಚಾರ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1359 13296004148

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 6200900 78716

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಿತಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 6200 90015881

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1970 1035010 11004025

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 927 12000034 0732

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101002560

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1525 1035010 11000960

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1761 1329600 5551

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುದವಿನ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1035010 10013170

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತೇಟಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000 125704

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಮವ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1823 103501010017669

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3028 6200900 41935

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 3356108000 321

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿಜಭಮ  ಕಿಂ ನೇಲಕಂಠಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1390 12000 1160409

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ಸುರೇವ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 1035010 11005195

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000 980910

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2070 120000 885799

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಜಮಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2966 6200900 56850

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಔಟಿ್  ಈಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 335610800 0042

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳ ಕಿಂ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 12000 1016681

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಜಭಮ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 335610 1003564

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2592 1035010 11001811

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1940 8503360 5858

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕಿಂ ತಭಮ ಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1545 12000 1160410

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2193 1035010 11005394

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಖರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2510 3093450 1887

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಬಿ.ಜಿ ರುದರ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತಿಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00

2317 925250 01010438

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜ ಕಿಂ ಗಿರಿಜಭಮ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 120001 335529

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2690 850490 81812

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1019 85044 765194

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಖನಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 5201010 24698322

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 52029101 3582572

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಲಖಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101 003901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ವಿೇಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1380 132960 20818

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಪಬಾಯಿ ಕಿಂ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1625 103501051 000235

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ಒಫಳನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2130 103501051 000292

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ  ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2670 103501010 016081

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2560 29170010 1002473

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾಔಭಮ  ಕಿಂ ರುದರ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011 003831

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯ ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1150 103501011 005680

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1107 13296 006032

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2595 620090060049

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1525 9252500100488801

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕ್ಮಾರ್ ಜಿ ಬಿನ್  ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3028 620090077257

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್  ಜಮರಾಮು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296008926

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಯ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1845 103501011004076

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವವ ಯಪ  ಬಿನ್  ರಾಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1205 3356101002515

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್  ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2317 620090032953

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 103501011000961

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾನಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356108000542



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1185 3356101002735

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 772 9252500100612001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷತಿೇಶ್ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2008 3356108000161

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಹೆಚ್ ಜಿ. ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2563 103501010012929

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಮವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1650 620090031642

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಬಧರ ಪ  ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101002572

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2180 103501010015278

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಿವಾಔಯ ಮೂತಿಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011001134

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧರಾಚಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 103501010011141

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡಡ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1650 13296019972

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಪ ದಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101002578

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔದರೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090019614

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಹೆಚ್.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1710 620090018815

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಿಂದರ ಕ್ಮಾರ್ ಸಿ.ಎನ್. ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1205 620090014173

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇ ಫಷಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3000 3356101003448

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120001526206

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಮೂತಿಪ  ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2760 3356108000138

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿವಾನಂದಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090039426

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಹೆಚ್.ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 103501011003946

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090004562

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010015281

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಡಿ.ಟ್ಟ. ರ ಷನನ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2530 103501011002457

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಈವವ ಯಪ  ಕೄ.ಎಸ್. ಬಿನ್  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಬಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2183 85019712857

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್  ಗುಳಿಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 13296005958

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್  ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 9252500100614501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090078885

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿ.ಎಿಂ. ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2317 103501011004466

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಪ ಬಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2006 9252500101160701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಣಣ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2690 120000432851

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1717 520101024695994

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1295 103501011003415

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 620090015789

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಹೆಚ್.ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2325 103501010012882

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 520291013583641

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿವವ ನಾಥ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2528 103501010015327
CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  ಕಿಂ ನಾಖರಾಜಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2925 103501231000949

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣ್ಮಔಭಮ  ಕಿಂ ನಾಖರಾಜಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2842 85023941235

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಭಮ  ಕಿಂ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 3356101000336

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2441 9252500100638401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿಮಭಮ  ಕಿಂ ಗಿರಿಮಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2010 620090072215

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಬಿ.ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 520101024694548

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಹಾಷ ಬಿನ್ ಆನಂತಮಯ  ಶೇರ್ಟ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54050443191

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಬಿೇರೂರುಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 64032578364

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೄಿಂಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010012399

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿೇವ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1699 85039571751

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ  ಕಿಂ ಶಿನಂಜಪ ವಕ್ನಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620180104511

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2039 54020553381

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಔಕ ಪ  ಬಿನ್ ಸಲೂಕ ಯಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 6.96101E+11

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔಟಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2070 103501010005294

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54020528140

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮಬೇವಿ ಕಾಳಮಯ ನನಕಪ ಲು
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00

1750 52029101358002

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಮಯ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1390 620090044992

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಭತ್ತ ಕಿಂ ವಿಂಔಟೇವ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500101331101

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಒಫಳಪ ಕಾಳಮಯ ನನಕಪ ಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1802

291700101000838

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 64109191825

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ಒಫಳಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 291700101000957

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ದಮ ತಿ ಕಿಂ ಪುಟಿ ಪ ಕಾಳಮಯ ನನಕಪ ಲು
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00

1750 520291013580049

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  ಕಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 120000810278

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000506223

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕವಮೂತಿಿ ಬಿನ್  ಸನುಮಂತಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1205 9252500101193701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100464101

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 520101024690836

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2657 620090026213



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85045163675

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2533 64109271950

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2050 103501011001063

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  ಕಿಂ ಶೇಕಯಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85017884239

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2018 13296008574

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ನೇಲಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296000982

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯುರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬ್ದಕಾಕ ನಾಮಕ ಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85020541794

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಧನಪಾಲನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 85044835710

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೈಲ ಕಿಂ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2030 85021411630

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ಯಮವನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296012138

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 13296012321

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಳಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 64167668697

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 120000787123

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2317 9252500100835801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2255 9252500101206601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100612101

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಲೇಚನಭಮ  ಕಿಂ ಅಣಣ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2553 85023147526

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2595 85021755626

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 85019298957

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುಯಳ್ಳೇಧಯ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2050 13296015355

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ ಬಿನ್ ಬಾಳಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296014758

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಔಳಿಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2070 85021755150

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದಾಯ ಭನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1370 85028876676

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದರ ಪ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296000563

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2495 85016467498

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಶೇದಭಮ  ಕಿಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2360 13296014770

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2000 620090022435

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 85021763308

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಖಾ ಕಿಂ ಯೇಗಿೇವ ಬಿೇರೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1878 9252500100449001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಔಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2714 103501010016693

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ಒಫಳಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2441 13296002403

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3059 620090035594

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ ಪಳಿೆನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85044930261

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕಿಂ ರಾಭನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2320 0553101006046

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕಿಂ ಮಂಜಾನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620060043291

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1690 520291029746642

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620060042800

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಭೈಯಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1690 64170464085

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಬಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತ್ತಯನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1328 0553101002578

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಮ ರುಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕಂಚಗಾಯನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0553101018479

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕಿಂ ವ/ಭಔಯನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472

120001529604

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸರಿಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2650 0553101018197

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ದೇವೇಯಪ ಕಂಬೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54033441152

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಬಾಯಿ ಕಿಂ ಸನುಭನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 033801000006441

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2301 4422500100394501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಂತಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ಶಂಔಯನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1780 103501011005544

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಿಔಕ ಭಮ  ಕಿಂ ಮೂತಿಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2301 85051952458

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2180 103501010008255

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356101001519

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2507 033801000008902

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುಿಂಜಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 103501010016756

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಷೇಸಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲಯಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2295 9252500100595301

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1575 620090072714

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಮಾಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 103501011001242

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 520291013586012

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 9252500100723801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣ್ಣಣ ರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಯ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 3356101003089

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇವಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತ್ತಯನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 103501011005849

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1845 103501011001032

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅಶೇಔ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2443 103501010015961

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1970 120000995519

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಔನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುಿಂಜಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 9252500100229401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಬಾಯಿ ಕಿಂ ಅಣಣ ಪ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3356108000853

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2776 4422500100007401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಭನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 9252500101240601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010017646

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ರಿ ಕಿಂ ಫಷಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1800 13296018265

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುಿಂಜನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 9252500100114801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔವಿತ ಕಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 13296018254

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2657 291700101001661

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಡಿ.ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 103501010015802



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 64070067502

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2500 9252500100994401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 935 54020529121

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1803 3356101003467

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1875 9252500100521501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಯಾಲಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1193 9252500100644701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಕವಮೂತಿಿ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2564 0696101037730

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಿಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 033801000006302

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೂಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2967 9252500100416401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 033801000006296

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 078700101003529

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2700 103501010014839

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2700 103501010015980

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳೆಲಿಂಖಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2193 13296015151

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2089 620090021850

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 13296003665

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1780 103501010017426

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 985 54020529121

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1803 3356101003467

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1875 9252500100521501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಯಾಲಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1193 9252500100644701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಕವಮೂತಿಿ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2564 0696101037730

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಿಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 033801000006302

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2967 9252500100416401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 033801000006296

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1884 078700101003529

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2700 103501010014839

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2700 103501010015980

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳೆಲಿಂಖಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2193 13296015151

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2089 620090021850

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 13296003665

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಔರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1780 103501010017426

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಗೌಡನಔಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 09172250007310

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಚಿಔಕ ನಲೂಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 09082210024972

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ  ಕಿಂ ಗೇವಿಿಂದಭೇವಿ ಬಂಟಖನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 85024805111

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖದಿೇವ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಔಡೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 5944108000052

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಮಯ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 078700101003912

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಸೂಮಿನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090

752250001976701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಜಗುಣಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಯ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 520101223739018

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಸಿ.ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2070 4422500100519201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 7522500101592801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 927 0242500100032901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 132901010004563

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಿೇಪಾ ಕಿಂ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2966 132901011001974

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 103501010015292

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯ ಬಿನ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620180009831

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011002993

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1158 103501010010515

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕಾಿಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಪೃಥ್ವವ ರಾಜು ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2644 9252500100611401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2510 10350101100219

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1640 33343832311

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶೇಷಾಚಲಮಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090

85030495904

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2200 103501010016833

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುನೇತಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಷದಾಶಿಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2550 620090078750

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1820 13296003609

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೈಯಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಷಯಷವ ತಿಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2008 078700101012332

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಪುಪ ಣಸೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 146701011001417

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಲಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2595 4422500101221001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಮಯ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 146701011003244

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1452500101257801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಸದೇಪ  ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0242500101009601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮತಿೇವ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1940 103501011003217

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಂದಭಮ  ಕಿಂ ಸನುಮಂತಪ ಜಿಖಣೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85054022554

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಭಚ್ಚ ೇರಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 0696101041208

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ಹುಲುಖಬೇವಿ ಭಚ್ಚ ೇರಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090

146701011002219

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೇೇಸನಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಮವಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2410 146701011004800

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1875 103501051000294

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13296017737

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2885 916010036871536

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ರಾಮಪ  ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ಗೌಡ ದೊಡಡ ಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1675 9252500100882701

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಬ ಕಿಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 9252500101042801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿೇತ್ತರಾಮಗೌಡ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090000759



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತ್ತಯನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1550 103501051000156

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ನಯಸಿಿಂಸಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1637 120000397111

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2564 13296004319

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಭಮ  ಕಿಂ ನಾಖಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 103501010014421

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭೇವಿ ಭಯಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1950 0696101020832

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಸಡಖಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0242500100358201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಮಯ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಯ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 1452500100451001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕೄ.ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1143 0242500100653001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  ಕಿಂ ರಂಖಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 520101254247140

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಹಿ.ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620180112012

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಳಷಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಹಿ.ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 0242500100269001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಂತಭಲಲ ಪ ಹಿ.ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1452500100338501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620110064455

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620110069077

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620110037589

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 64117295576

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮೄವ ಬಿನ್ ಫಷಣಣ ಸಡಖಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1821 0242500100444501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಮ ನಾಬ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಷಯಷವ ತಿಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85036790641

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಭಲತ್ತ ಕಿಂ ಭೇಜೆಗೌಡ ಷಯಷವ ತಿಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2950 4422500102588101

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಉಜಜ ನನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2090 291700101000983

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 033801000006046

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1534 3356101002222

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2445 520291013584400

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1525 9252500100808501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಜಟಿ್ಟ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 865 3794108000136

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔಟೇವ ಬಿನ್ ಚನನ ಶೇಟಿ್ಟ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3794108000054

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಭಣಿಬಾಯಿ ಕಿಂ ಫದಿಯಾನಾಮಕ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1792 3794108000192

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ಭಸದೇಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1650 3356119001635

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1880 620101251479030

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಖನಭಮ  ಕಿಂ ಷಣಣ ತಿಭಮ ಪ ಸನುಭಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 620090031891

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 3794108000199

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 3356101002193

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1550 103501011001010

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಸಿದದ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100223301

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜನಾಮಕ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0696101022341

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕಿಂ ನಿಂಗಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 1527101003900

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂತಿಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷತ್ತಯ ನಾಮಕ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1977 0696101028450

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚೌಡಭಮ  ಕಿಂ ಭರಿಮಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3794108001454

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೂನಯ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2005 9252500100723101

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯವಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011004992

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಭನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011001559

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2690 3356108000037

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2347 520291013578370

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್  ಬಾಳಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010014145

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಕಿಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100561601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿನ್ ಯವಿ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1917 3356101003664

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2241 9252500100310601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 9252500101164501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಣಣ ಜೇಡಿತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1835 103501050017052

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಣಣ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಸನುಮಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1790 620090032205

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಮಾತಿ ಕಿಂ ಅಣಣ ಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1875 379410500929

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಣಣ  ಬಿನ್ ಬಾಳಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011001405

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಿೇಬಾಯಿ ಕಿಂ ರಾಜನಾಮಕ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1668 3794108001070

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಕಿಂ ದೊಡಡಮಂಔಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1875 3794108002970

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರ ಕಾವ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣ್ಣರಾಧಯ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1534 103501011004175

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚೇತನಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3502197271

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅನುಸೂಮಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2175 103501011000142

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಈಯಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2136 620090012290

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಕೄಷ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2224 105501011000976

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  ಕಿಂ ರಾಭಪ ನಡಗಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000121713

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಟ್ಟ.ಬಿ ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 64156486132

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಿನೇವ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ ಸಾವ ಮಿ ಔಡೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 32706339308

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕಿಂ ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54033385978

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇವಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2811 31107115490

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾಯ ಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 4422500100118501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾನಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 107010037411

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕಾಿಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620180101815

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಕಿಂ ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1500 4422500100447801

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2935 4422500100345401

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಔಡೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1236 132301231000417

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2719 0696101016669

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಮಯ ಚಿಔಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2132 146701011007006

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಎಿಂ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 5944101001998

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕಾಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1761 54033403863

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್  ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬಿ.ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2180 103501010016785

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85044766765



CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 120000115752

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಮಯ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಬಾಣೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1530 148001000483

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔದ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13255000209

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಹೇರಿತಿಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 103501010016906

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಡಲ ಭಮ  ಕಿಂ ಔದ್ದಯಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1189 85020905561

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1970 620090080703

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕಿಂ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕ್ಮಾಯ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 620090064420

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕಂಠಚಾರ್ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1550 9252500100295201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾತ್ತಭೇವಿ ಎಮೄಮ ೇದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 3794101002571

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0242500100195201

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹುಲಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 85023904292

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖದಿೇವಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಅಿಂತಯಗಟಿ್ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0242500101023601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011004504

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಜಮಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಫಷಪ ನಾಖರಾಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54050510114

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010015338

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಕ್ಿಂತಲ ಬಿನ್ ರಂಖಸಾವ ಮಿ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2758 291700101002064

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೊಡಡ ಮಯ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ ಹುಲಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 85012916289

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕಿಂ ಶಂಔರ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775 520291029749803

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನೇತ್ತಯ ನಾಮಕ ಗುಬಿಬ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775 520101252568599

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ಸಾಭಯ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775 520291029750267

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಿನೇವ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಮಂಜಿೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775 317400101003436

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇನಾಯ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775 317400101003096

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಬಾಯಿ ಕಿಂ ಸಿದದ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1650 103501051000255

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಚಿಔಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1514 0696101019133

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಚನಾನ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 4682101001188

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹುಲಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 13272007330

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕಿಂ ಸನುಭನಾಮಕ ಗುಬಿಬ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1775

520101252559999

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಯದಣಣ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 620090018848

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಮಯ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2005 103501010015291

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1550 1356108000740

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಭಮ  ಕಿಂ ರ ಕಾವ ಔರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 146701231000356

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಣ ರಾಧಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1854 103501010014780

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಗೇವಿಿಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2688

64030471105

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 9252500100193001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಂತಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1514 3356101002440

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುವಾಲ ನಾಮಕ ಚಂದಾರ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 4422500100907001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಔರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 146701231000115

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಂತೇವಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1725 620090030150

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಭಮ  ಕಿಂ ದಾಷಪ ಔರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2781 520191030779711

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅಿಂಜನಪ  ಬಿನ್ ಭೇಭಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 948 9252500100314001

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸರಿಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿೇತ್ತನಾಮಕ ಸಸಿಾ ೇನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1452 620060024176

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿೇಯಪ ಕಂಬೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 54033441152

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  ಬಿನ್ ಚಿಔಕ ಚೌಡಮಯ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2758 85023282453

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಭಸಲಿಂಖಪ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2750 078702101001960

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಯವಿಕ್ಮಾರ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ 

ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 849
103501051000203

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ಚಂದಾಯ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501011002587

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಗೇವಿಿಂದಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2472 0696101025912

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಬಾಯಿ ಕಿಂ ಬಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಮುಿಂಡ್ರ ತ್ತಿಂಡಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 033801000009041

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಸಸಿಾ ೇನಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 7482500100105901

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಲತ ಕಿಂ ಭಲಲ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 103501010017221

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತೇಿಂಟೇವ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತಿಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1750 103501011001412

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸನುಮಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0696101028050

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಮಯ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಯ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2758 9252500101059601

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಔರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 0696101029204

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3090 62018017899

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1421 9252500101296501

CHD ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1745 103501011000762

CHD
ಆಲೂಗೆಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁdÄ ¦ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀÄå ¦.ºÉZï ©ÃgÀÆgÀÄ
ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00

3090 85027978089

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ gÀWÀÄ¥Àw ºÉ¨Áâgï ©£ï ²AUÀ¥Àà ºÉ¨Áâgï ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 4328 9736-6430-4837 029200101001258..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ C¦ðvÁ ºÉZï n  ©£ï ¨sÀgÀvÀ s̈ÀÆµÀt ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 8403 4735-6503-7397 3222500100406601..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ºÉZï ºÉZï PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà UËqÀ £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 10954 4482-0518-5756 3222500100219301..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÉÃAzÀæ J£ï ºÉaâ£ï ºÀÆªÀtÚ UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 2190 7218-6479-5572 3222500100285001..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï © J¸ï ©AvÀæªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 8739 8715-1110-2228 120000954345..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ zÉÃªÀªÀÄÆwð ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 2720 3328-7710-1798 620030021908..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄÆwð J¸ï J ©£ï CuÉÚÃ £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4381 4326-5059-1241 09052210007418..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ «eÉÃAzÀæ ªÀÄÆwð ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 1360 4797-0702-8995 32061390387..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ gÁeÁ±ÀAPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 6572 2854-5515-8026 64114055728

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ C£ÀAvÀAiÀÄå J « ©£ï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4201 3778-5356-4506 3622500101229101..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ªÉAPÀlgÁªï zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4201 6360-3463-1876 3622500100828601..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉ ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 2182 4405-9038-8173 13276009071..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÀdæ¥Àà J ¹ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ J ¹ ºÉzÉì ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 10504 3543-6462-3490 3622500100123501..



CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ © PÉ ªÉAPÀ¥Àà ©£ï PÀÈµÉÚÃ UËqÀ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4201 8330-4801-5371 09022200044803..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 2827 6190-9712-9410 4102500100023601..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt  ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4201 9083-3637-1446 1329102687-1

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAiÀÄå¢Ý ºÉZï J¸ï ©£ï ºÁd©â vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4381 3038-6478-6004 315300101000661..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ VjdªÀÄä PÉÆÃA vÀªÉÄäÃ UËqÀ NtÂvÉÆÃl, £ÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4381 3294-3561-4575 32200360106..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï CtÚAiÀÄå zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 11344 8346-7214-7747 3622500101312001..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÉÆÃ£À PÉÆÃA ZÀA§Ä vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 7562 4539-7261-5647 4202500100973601..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃ£ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 295789849222 120001304374

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ © ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¨É¼ÉîÃUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 408573620848.. 3222500100804801..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ © wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ©£ï ¨É¼ÉîÃUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 601940870052 620030000397

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 883984856508.. 4102500110512401..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÉÃµ¥Àà PÉ n ©£ï wªÀÄätÚUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 495795662679.. 315300101002470..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n DgïªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄ£ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 64155772917..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà PÉ JA  ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 379915868626.. 3222500100461001..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 948547771763.. 620030026054..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J¸ï Dgï PÀ¼À̧ À¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 846426452574.. 13276008205..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸ï UËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 423419948677.. 85058243412

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï  JA ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 968899914364.. 620030017539

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃPÁAvï JªÀiï © ©£ï ¨É¼Éî£ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 651363645112.. 64147938704..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ J¸ï²ªÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 14800 623255774592.. 37977599452..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.32 12300 285219017709.. 620030013363..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀzÀäªÁw PÉÆÃ ºÁ®¥ÀàUËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 420160155121.. 37945911788

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï VqÉØÃ£ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 13276024840

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨É¼Àî¥Àà ©£ï VqÀØAiÀÄå£ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 887802932924.. 64147382757..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄÄSÁA§ eÉ J¸ï ©£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ eÉ J¸ï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 358121078439.. 620030030015..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÀæ¨ÁPÀgÀ ©£ï ªÀiÁ£À¥ÀàUËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 213563632214.. 64157935869..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃPÁAvï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ï UËqÀ PÀÄ¥Àà½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 648502082803.. 120000781143..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 421335452690.. 64147230861..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀÄAqÀªÀÄä ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 705736482195.. 120000035387..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 14677 772933248043.. 09052200019066..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ © vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ©£ï ¨É¼ÉîÃUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 778171617583.. 120001119698..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ C¦ðvÁ ºÉZï n  ©£ï ¨sÀgÀvÀ s̈ÀÆµÀt ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 8403 4735-6503-7397 3222500100406601..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ VjdªÀÄä PÉÆÃA vÀªÉÄäÃ UËqÀ NtÂvÉÆÃl, £ÁªÉð ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4381 3294-3561-4575 32200360106..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃ£ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 295789849222 120001304374

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 948547771763.. 620030026054..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀzÀäªÁw PÉÆÃ ºÁ®¥ÀàUËqÀ ºÉUÁÎgï ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 420160155121.. 37945911788

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄÄSÁA§ eÉ J¸ï ©£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ eÉ J¸ï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 358121078439.. 620030030015..

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀÄAqÀªÀÄä ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 15450 705736482195.. 120000035387..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï CtÚAiÀÄå zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 11344 8346-7214-7747 3622500101312001..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÉÆÃ£À PÉÆÃA ZÀA§Ä vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 7562 4539-7261-5647 4202500100973601..

CHD

UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAiÀÄå¢Ý ºÉZï J¸ï ©£ï ºÁd©â vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 4381 3038-6478-6004 315300101000661..

CHD IPM ªÀÉÃzÁQë PÉÆÃA ºÉZï « C¥ÀàtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 1992 991175871197.. 120000063766..

CHD IPM §rAiÀÄtÚ ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.84 4416 951275018086.. 4102500111062101..

CHD IPM «dAiÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 1920 394812666800.. 120000759413..

CHD IPM ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï £ÁUÀAiÀÄå vÀªÀÄäqÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 1920 484765147175.. 3222500100228101..

CHD IPM PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 960 563393900472.. 4102500111353601..

CHD IPM PÀªÀÄ¯ÁPÀë PÉ ©£ï PÉA¥ÀtÚ PÉ n PÉÆqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 1440 927060900347.. 3222500100657101..

CHD IPM Dgï gÀWÀÄ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ PÉÆÃqÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.73 6552 850929234235.. 10193851592..

CHD IPM ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå J É̄ªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 1800 896618637534.. 3622500100728001..

CHD IPM ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 644 532541809532.. 09022200007919..

CHD IPM J¸ï © ¹Ã£À ©£ï ¨É¼ÀîAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 508 475389808848.. 3622500101293201..

CHD IPM gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 480 981226170158.. 4102500111316901..

CHD IPM ªÀÄºÁ¨sÀ® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 600 561528236577.. 6011964562..

CHD IPM ®PÀëöät ºÉZï ©£ï ªÉAPÀl ¸Áé«Ä ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 960 362117160194.. 09052200036066..

CHD IPM PÀÉ.J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©ü£ï ®PÀëöäAiÀÄå ¨sÀArüUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 480 725581998587.. 3222500100491601..

CHD IPM ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 1920 886760255889.. 3357101001662..

CHD IPM PÀÄµÀÖ¥Àà ©£ï eÉÆÃV ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 912 667407475578.. 01092020005338..

CHD IPM ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ É̈ÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.30 720 307837379602.. 1528101004022..

CHD IPM gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¹Ã£À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.58 1392 980866439333.. 142301011000329..
CHD IPM ªÀÉÃzÁQë PÉÆÃA ºÉZï « C¥ÀàtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.83 1992 991175871197.. 120000063766..

CHD IPM ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 644 532541809532.. 09022200007919..

CHD IPM ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 1920 886760255889.. 3357101001662..
CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16225 432174300948 420250010029600-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÀÄUÀÎ¥Àà.PÉ.¦ ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16225 298950697712 420250010066540-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.r.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16225 576961697383 420250010096430-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.79 0.32045 477597601385 0-9132200013103

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ¹Ã£À¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1622 688477263993 64204805781

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ¹Ã£Á£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1622 232343755911 1453101017184

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.18 0.073 346252716356 420250010090520-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J¸ï.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.30 0.0312 575595236374 1453101006706



CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ CtÚ¥Àà.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.35 0.0324 728628602052 620190007763

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀwÃ±À ©£ï ªÁ¸ÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.70 0.0168 370976021156 0-9132200015241

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0072 926081854163 13261019383

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÉA¥ÀtÚ ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.85 0.0204 268926725861 1326100661-2

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ VjdªÀÄä PÉÆÃA PÉA¥ÀtÚ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.0072 495934043156 8503017830-5

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²æÃ£Áxï.PÉ. ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.19 0.02856 776108954929 64038655324

CHD CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.076 432174300948 420250010029600-1

CHD CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.228 477597601385 120000979369

CHD CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.18 0.0684 346252716356 420250010090520-1

CHD ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ À̧AUÀæºÀuÁ WÀlPÀ ²æÃ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.19 367484250340 583250010009340-1

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 3.75000 298950697712 3357101002890

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
a£Àß¥Àà.JA.¦ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.18 0.00945 346252716356 420250010090520-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï w¥Àà£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 858385740311 420250010067540-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 432174300948 420250010029600-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.07735 804929219208 420250010119030-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁtÂ PÉÆÃA CtÚ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1622 325141212732 64215467737

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.f.¨sÁ¸ÀÌgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1622 272749489811 1453101016777

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J¯ï.£ÁUÀgÁeï ©£ï §¹Û°AUÀ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.5679 851809714682 1453108015272

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.2434 951481611498 0-9142210020479

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.3245 749109303297 0-9142200013978

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ²ªÀtÚ ©£ï ªÀiÁgÁ¨ÉÆÃ« £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0096 508866306030 583250010002390-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0096 493512353564 1453101002911

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ FgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.52 0.01248 336060599415 480250010038990-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.79 0.01896 449502867121 85049956105

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.55 0.0132 279413290507 0-9132200006911

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.024 603863712259 305500101002445

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J¸ï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ©.²Ã£À¥Àà ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.63 0.03912 782731237144 0-9132200016224

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÉ.Dgï.eÁ£ÀQ PÉÆÃA D£ÀAzÀªÀÄÆwð.©.J¸ï ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.70 0.0168 907699001396 0-9132200004700

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÉZï.f.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0192 437342183273 54028413018

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸À«vÀ.¹.JA ©£ï n.¦.ZÀAzÀæªÉÆÃºÀ£ï »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.0288 262678835233 120001266541

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ©.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0144 536267832873 0-9132200008244

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ JA.Dgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¨ÉÆÃ« ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.77 0.01848 842489692317 1453119013077

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0192 341541506394 64111008861

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ gÉÃªÀt¥Àà.PÉ.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.02352 567917167874 0-9132030000470

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ J£ï.f.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï PÉ.«.UÀuÉÃ±ÀªÀÄÆwð £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.78 0.01872 626958182815 410250011052000-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÉZï.JA.¥ÀzÀäd PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.16 0.02784 219006165422 5393101000936

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï PÉ.JA.PÉÆ®è¥Àà ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.0192 317484769517 64032933364

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ PÀÈµÀÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.0384 678708743375 583250010034430-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ªÀÁ¸ÀÄ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.024 280482397096 583250010023740-1

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ Dgï.VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0096 929072723747 1453101015742

CHD ªÉÄÊ®ÄvÀÄvÀÛ RjÃ¢ ºÀÆªÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå DqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.048 223472484816 0-9142200018590

CHD ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ À̧AUÀæºÀuÁ WÀlPÀ PÉ.¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï PÉÆ®è¥Àà ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.2017 317484769517 64032933364

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 6.25 603863712259 620190029460

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A À̧ÌgÀuÁ WÀlPÀ ºÉZï.JA.¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 10.00 219006165422 6132604396

CHD mÁæPÀÖgï ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.57 603863712259 305500101002445

CHD mÁæPÀÀÖgï ºÉZï.JA.¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.57 219006165422 5393101000836

CHD CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.f.¨sÁ¸ÀÌgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.25 272749489811 1453101016777

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.Dgï.C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1026 416741514637 1453101014390

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.Dgï.£ÁUÀgÁd ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.25655 703168163143 5393101001151

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.Dgï.C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.1026 416741514637 1453101014390

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.Dgï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.60 0.4104 614083946891 64005830190

CHD ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ©.¹.§¸ÀªÀgÁeï ©£ï a£ÀßAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.7 829725541457 583250010023810-1

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï JA.PÉ.dAiÀÄgÁA ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.01000 520291015971843

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ J¸ï.J¸ï.²ªÀtÚ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.18000 64027229285

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï.ºÉZï.J£ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1 1.20000 258868763582 35405165624

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ eÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.10000 468442036481 1453101009259

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.32468 312280239699 583250010032320-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 289920515292 420250010054770-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
¸ÀwÃ±ï.PÉ.PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥ÀàAiÀÄå.J.« ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 907259077996 420250010065050-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
JA.r.UÀuÉÃ±ï ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 483829197326 420250010048380-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
gÀvÁßPÀgÀ.©.Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 650102292864 420250010090480-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
¸ÀÄgÉÃ±ï.JA.J£ï ©£ï £ÁUÀgÁeïgÁªï.JA.¦ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
1.00 0.05254 429753427511 420250010038100-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
n.©.£ÁUÀgÁd ©£ï n.¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 453172160459 420250010056410-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
n.©.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï n.¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 246697442803 420250010056420-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
 ¥Àæ¢Ã¥ï.J¸ï ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.r ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.021 583003337894 420250010089700-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
zÉÃªÀgÁd ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 982919014611 420250010065040-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
£ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð.PÉ.PÉ ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 672319097637 420250010056030-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
£ÀlgÁd.ºÉZï.J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 510146863115 420250010074590-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
¢£ÉÃ±ï.n.J£ï. ©£ï £ÁUÀgÁd.n.« ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.05254 972399600718 420250010053290-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï.PÉ.£ÁUÀ¨sÀÆµÀuï ©£ï PÁqÀAiÀÄå 
(f.¦.J.ºÉÆÃ®Øgï ±ÉÃµÁ¢æ.ºÉZï.PÉ ©£ï 

PÁqÀAiÀÄå.ºÉZï.)
ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.50 0.02627 966416996543 420250010015460-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
JA.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ§âgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.92 0.0483 612187889555 420250010031050-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.76 0.0399 785435054866 420250010037580-1



CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄÄzÀÄÝ±ÉnÖ.©.n ©£ï vÀ¤AiÀÄ±ÉnÖ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 225098666088 420250010066090-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ

JA.J£ï.®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
JA.¦.£ÁUÀgÁdgÁªï

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.05254 699686591642 420250010038080-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ

JA.J£ï.±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
JA.¦.£ÁUÀgÁdgÁªï

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

1.00 0.05254 370963632534 583250010013870-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
gÁªÉÄÃUËqÀ.ºÉZï.¹ ©£ï a£ÀßAiÀÄåUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.02627 482496870193 1329700506-1

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
gÀvÁßPÀgÀ.f.J£ï. ©£ï f.JA.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.0859 539189953419 54028408406

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ.J¸ï.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.00 0.17184 502756516456 64033179834

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.PÉ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¸¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.06873 733053688144 1453101012048

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
°AUÀtÚUËqÀ.PÉ.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.06873 874303914040 1453101003748

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
®PÀëöätUËqÀ.r.J¯ï ©£ï °AUÀtÚUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.0515 713341233591 1453101006760

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
eÁ£ÀQÃgÁªÀiï.©.PÉ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ.©.J¸ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.12028 312109516757 1453101006804

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ.ºÉZï.PÉ ©£ï PÉ.PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 598057231230 583250010002250-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀªÉÄÃ±À.PÉ.J¸ï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 491245906644 583250010015200-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ.©.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 586081711758 420250010081360-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 757043188179 305500101002214

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÁeÉÃAzÀæ.ªÉÊ.PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 878075991338 620190050118

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.PÉ.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 573263468951 420250010074570-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¢£ÉÃ±ï.PÉ.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À.PÉ.¦ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 942146166452 583250010001010-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±À²PÀÄªÀiÁgï.ºÉZï.J¸ï. ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 638958939441 420250010049940-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ GªÉÄÃ±À.PÉ.J¸ï ©£ï PÉ.¦.¹æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 720245613416 420250010040030-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀwÃ±À.ºÉZï.JA ©£ï £ÀAzÀ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 576691112723 583250010035370-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ dUÀ¢Ã±À ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 771154880353 420250010039950-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï.ºÉZï.J£ï ©£ï £ÀAzÀ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.07735 796270986152 42025001006680-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÌ ©£ï ZÀAzÀ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.07735 945689043115 420250010106970-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.J¸ï.gÁªÀÄªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.40 0.15475 876373371865 420250010021520-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï.ºÉZï.© ©£ï ¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.07735 639129046865 420250010104120-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.ºÉZï.© ©£ï ¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 858081971165 420250010073430-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á®PÀÈµÀÚ.©.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå.©.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 896338219745 583250010004360-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁWÀªÉÃAzÀÀæ.PÉ.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 688494939803 620190024531

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZÀ.PÉ.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÉZï.«.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.07735 786065024940 420250010059800-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀgÁd.ºÉZï.Dgï ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.11 0.0425 728430452134 420250010054180-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ CgÀ«AzÀ.©.« ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.73 0.2824 485856572746 420250010059890-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J.¦.CA§jÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.20 779556851256 583250010034470-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.J¸ï.¸ÉÆÃªÀÄzÀvÀÛ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.20 523047853485 64046209049

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ.ºÉZï.PÉ ©£ï PÉ.PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0901 598057231230 583250010002250-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.22535 757043188179 305500101002214

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÁeÉÃAzÀæ.ªÉÊ.PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.22535 878075991338 620190050118

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï.ºÉZï.J£ï ©£ï £ÀAzÀ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.20 0.04505 796270986152 420250010066800-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï.ºÉZï.© ©£ï ¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0901 639129046865 420250010104120-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á®PÀÈµÀÚ.©.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå.©.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0901 896338219745 583250010004360-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁWÀªÉÃAzÀÀæ.PÉ.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.22535 688494939803 620190024531

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.«.CgÀ«AzÀ ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.1803 485856572746 420250010059890-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.22535 785435054866 420250010037580-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «.gÀ«Ã±ï ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄuÉÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.1803 249815074367 4202500100438800

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.n.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.2052 749377211826 1329700443-2

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÀgÉÃAzÀæ.r.¹ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.25655 527402538753 6409164457-8

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.r.zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï a£ÉßÃUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.40 0.3591 547623854176 1453101000778

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.JA.CgÀÄuïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà

ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ
0.40 0.1026 241970706055 305500101001976

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ s̈ÀªÁ¤±ÀAPÀgï ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.25655 569928803567 64057499256

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ.J.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.25655 245726179553 54028387767

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¹.«.eÁeïð ©£ï ªÀVð¸ï ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 0.90300 1453101008628

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÀÁ¹ÃgïSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.2052 542310954826 1453101015066

CHD ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ªÀÄªÀÄvÀ.J¯ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1 1.26000 583250010031440-1

CHD
eÁ¬ÄPÁ¬Ä ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ

gÁfÃ« PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà C°AiÀiÁ¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À 
¥Àæ¨sÀÄ  

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ

0.50 0.02627 512090639872 420250010065210-1

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.03436 515762827759 583250010019710-1

CHD
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

ªÀµÀð ¤ªÀðºÀuÉ
C£Àß¥ÀÆtð.n.Dgï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¸¹A¸É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.0859 416741514637 1453101014390

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉÊ.n.PÀ¸ÀÆÛj ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.07735 777557351317 420250010048730-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÁgÀzÀ.PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 747964189393 410250011100960-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ş ÀÄ«ÄvÀæ ©£ï ¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 370848356238 420250010058890-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÀÄnÖ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.15475 345216186118 420250010046670-1

CHD PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¤ªÀÄð¯ÁQë PÉÆÃA ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.36 0.1392 631362706021 420250010111750-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉÊ.n.PÀ¸ÀÆÛj ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0901 777557351317 420250010048730-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÁgÀzÀ.PÉ.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.0901 747964189393 410250011100960-1

CHD UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.J¸ï.VÃvÁ PÉÆÃA £ÀgÉÃAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.20 0.04505 535532140353 64031962148

CHD eÁ¬ÄPÁ¬Ä ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA CgÀÄuïPÀÄªÀiÁgï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.60 0.1539 672603587802 520361023068544

CHD ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಕೄಿಂಚಭಮ  / ಈಯಪ ಕಾರೇಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 200000 2601086436

CHD ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಯವಿಕ್ಮಾಯ / ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 200000 664898739777 2600978498

CHD ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ H ಶಿಂತಪ /ಸನುಮಂತಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 200000 552328217569 2600885367

CHD ಬಾಳೆ (MIDH) ರಂಖಭಮ /ರಂಖಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 10000 2600966681

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಸುರೇವ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 564781456027 2601044479



CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / ರುದರ ಪ ಕ್ರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 62500 722280736916 2600968834

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ G E ರ ಭು / ಈವವ ಯಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 854994255171 2601059469

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ನಾಖರಾಜು C / ಚಂದರ ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.53 126000 854148053603 2900840922

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ B R ರಂಖಪ  / ರಂಖಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.80 126000 237870367124

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ H S ರಾಜಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 70000 970290140125 2600873036

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಮಂಜಾಯ ನಾಮಕ  / ರಾಜಾನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.92 126000 456464893951 2900840922

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ N C ನಾಖಭೂಶಣ / ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಚನಾನ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 527908985732 2600979249

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ರ ತಿೇಭ ರಾಣಿ / ಇಿಂದ್ದಕ್ಮಾಯ ಚನಾನ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 2600979256

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ G ರಂಖಪ /ಗುರುವಾಬೇವಿ ಫಯಭನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.00 126000 243296088635 2900840922

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಸಿದಾರ ಭಪ /ಸಕೄಕ  ರಂಖಪ ಕ್ಡೂಲ ರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.35 126000 310350675571 2900965685

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ /ತಿಭಮ ಪ ಖರುಖದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 62500 325253601606 2900964499

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ರಾಜಪ  ಸಿ/ಚಿಔಕ ಣಣ ಚನಾನ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 221150066890 2601451710

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಫಷಪ /ಸನುಭಣಣ ಮುಗುಳ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 238691688419 2900964499

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ B N ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ನಂಜುಿಂಡಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 344204528046 2601641693

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ G R ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /ರಂಖಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.25 70000 556084064476 2601772298

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ಭಹೇಿಂದರ /ಗಂಗಾಧಯಪ ನಾಖವಂಖಲ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.32 70000 3356101002440 2601561751

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ನಂಜುಿಂಡಪ /ರಂಖಪ ಉಡೇವಾ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.60 70000 587705495881 2901242040

CHD ನೇರಿನ ಟಾಯ ಿಂಔರ್ ರಾಜಶೇಕಯಪ  R S/ಸಿದಾರ ಭಪ ರಂಗಾಪುಯ(ಸಕೄಕ ) ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 70000 750334645894 2601879371

CHD ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ ಯಮವವ ಯಪ  / ರಂಖಪ ಖಡಿೇರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.20 75000 754516999694 2601060819

CHD ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ ಚಂದರ ಭಮ /ಶೇಕಯಮಯ ಕೇಟಡಗೆರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 75000 382764883030 2601608519

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲೇಹಿತ / ವಿೇಯಬದರ ಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.35 33035 5056274498986 2600999281

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  / ಫಷಲಿಂಖಮಯ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.35 33035 357556167599 26009999321

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.40 66071 580492598268 2600999611

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ದಾರ ಕಿಾಮಣಭಮ  / ಯಮವವ ಯಪ  ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 455328962417 2600978384

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಿಂಖಮೂತಿಿ / ರುದರ ಮಯ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 397245872210 2600840115

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ T G ವಿೇಯಬದರ ಪ  / ಗಿರಿಮಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 923182273399 2600979287

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಾಖಭಮ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 484343695730 2600840098

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ಚಂದರ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 37755 503208275880 2601034542

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರ ಕಾವ / ಶಿರುದರ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 28316 739612319038 2601034595

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಮೂತಿಿ / ಔಲಲ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 28316 248052939008 2601034641

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಾಖರಾಜು / ರಂಖಪ ಗಿೇಜಿಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35179 438460151372 2601034691

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಗುರುಮೂತಿಿ / ಶಿರಾಜಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35179 384824501988 2601034742

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುಶಿೇಲಭಮ  / ಿತಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 37755 899545253700 2600999158

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷರಾಜಪ  / ಶಿಮೂತಿಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.50 47194 217885177284 2600999109

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷಪ  / ನಾಖಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 28316 354652148890 2600999194

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪುಟಿ ಪ  B H / ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 37755 865753597275 2600999132

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಹಿಯಣಮಯ  / ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 66071 634256346215 2600999088

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ A V ನಟರಾಜ / ವಿೇಯಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 302059313531 2600978826

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಾಭಪ  / ಹನುನ ಯಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 941817997208 2600978990

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಜಖದಿೇವ / ಭಲಲ ಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 808696121734 2600978857

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಕೄಿಂಣಣ ಔಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 701837681824 2600978873

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಅಣಣ ಪ  / ಚಂದರ ಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 826991492728 2600978895

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ  / ಗಂಖಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 852889349400 2600978813

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ತಭಮ ಮಯ ಪ  / ಕೄಿಂಚಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 966838233870 2600978783

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಭಮ  / ಫಷರಾಜಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 355993164888 2600978667

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಶಂಔಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 546954861283 2600978639

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಬೇಲೂಯಪ  / ಸಿದದ ಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 229928744183 2600978244

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರ ಕಾವ / ಶೇಕಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 315191107144 2600978185

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ N ಭಲಲ ಪ  / ನಂಜುಿಂಡಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 797894493717 2600978118

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲೇಕವಪ  / ಪುಟಿ ಪ ಔಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 894972413513 2600978078

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಬೇಲೂಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 297837467527 2600978909

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸುರೇವ / ಶೇಕಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 18860 436072703648 2600978930

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸಂತಚಾರಿ / ದೇವಿರ್ ಚಾರಿ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.40 28290 310825917382 2600978963

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಆನಂದಪ  / ಔರಿಮಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35160 517622041901 2600979261

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಾಖಯ ನಾಮಕ  / ತಿಮಾಮ ನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.35 49970 922857628149 2600979263

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಫಷಮಯ ಚಿಕಾಕ ನವಂಖಲ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 450237260518 2601561557

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಸೇನಬಾಯಿ/ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 35160 449290233508 2600397705

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭಲ್ವಲ ನಾಮಕ /ಪುಟಿಾನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35160 446893408589 2601378753

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ /ರಾಮಾನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35160 580677205245 2601642129

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪುಟಿಾನಾಮಕ /ಭೇಮಾನಾಮಕ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35160 649113544889 2601641985

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ /ರಂಖಪ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35179 561173505719 2600999058

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ /ತೇಳಚನಾಮಕ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 35160 638971797753 2601641819

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪುಟಿ ಪ /ಹಾಲಪ ಹೆಖಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 29560 625701924502 2601032355

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ B ಸಿದದ ಪ /ಫಷಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 15000 731334785432 2601436566

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷರಾಜು/ಸನುಮಂತಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 33000 801032987421 2601460857

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಾಖಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 33000 2601379006

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಪ /ಮೂಡಲ ಪ ಬೇಗೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 298542368509 2601468423

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /ರಂಖಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 333620295680 2601468398

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಒಿಂಕಾಯಭಮ /ಶೇಕಯಪ ಬೇಗೂರು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 211108547615 2601468356

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಪಾಣಣ /ದಾಷಪ ಗುಿಂಡಷಮುದರ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 771315430680 2601035205

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರಂಖಪ /ತಿರುಭಲದಾಷಮಯ ಗಿೇಜಿಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 24400 882612803909 2601025165

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರ ಕಾಶ್/ನಂಜುಿಂಡಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.20 8331 236373930214 2602079643

CHD ಬಾಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಯವಿಕ್ಮಾಯ/ಭಯಳುಸಿದದ ಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 664898739777

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಫಷರಾಜಪ /ನಂಜಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 21229 917319081778 2601666826

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಕವಮೂತಿಿ N /ನಾಖರಾಜಪ ಅಜಜ ಿಂಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 21229 502866681986 2601543166

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ T ಯವಿ/ತಿಪೄಪ ರುದರ ಮಯ ಅಜಜ ಿಂಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 21229 681272916023 2601543722

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ನಯಸಿಿಂಸಪ /ಫಷಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 39132 838347614335 2601919483

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ರುದರ ಪ /ಭಲಲ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 21400 634594829298 2701283337

CHD ನೇಯಳೆ ರ ದೇವ ವಿಷಾ ಯಣ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ /ಭೇಭನಾಮಕ ಔಯಡಿೇಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 39130 501778084738 2601914824

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H M ಚಂದರ ಭಮ  / ನಾಖಪ ಶಿನ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601561156

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T M ತಿಪೄಪ ೇವಪ  / ಮುದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601561225

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ಗಿರಿೇವ / G T ನೇಲಕಂಠಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601561314



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬೇಗೂಯಮಯ  / ಷತಯ ನಾರಾಮಣಪ ತರಿೇಕೄರೆ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2600881948

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B E ನಾಖರಾಜ / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601561457

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2600881949

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T K ಔರಿಮಪ  / ಔಖಗ ಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601561495

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಕೄಿಂಮಯ  / ಕೄಿಂಮಯ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601068652

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  N N / ನಾಖಪ ನಾರಾಣ್ಣಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601154652

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  / ಲಔಕ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601154774

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G G ಆನಂದಕ್ಮಾಯ / ಗುಡಡ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2600878744

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುನಂದಭಮ  / ಮಂಜಪ ಉಡೇವಾ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2600854115

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G C ಮುರುಗೇಿಂದರ ಪ  / ಚಂದರ ಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2600420086

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಬೇಯಪ  / ಫಷಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601581625

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಸಿದದ ಭಮ ಮಯದಂಔಲು ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1000 2601567228

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H M ಚಂದರ ಭಮ  / ನಾಖಪ ಶಿನ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601561156

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T M ತಿಪೄಪ ೇವಪ  / ಮುದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601561225

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ಗಿರಿೇವ / G T ನೇಲಕಂಠಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಅಜಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601561314

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬೇಗೂಯಮಯ  / ಷತಯ ನಾರಾಮಣಪ ತರಿೇಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600881948

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B E ನಾಖರಾಜ / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601561457

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600881949

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T K ಔರಿಮಪ  / ಔಖಗ ಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601561495

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಕೄಿಂಮಯ  / ಕೄಿಂಮಯ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601068652

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  N N / ನಾಖಪ ನಾರಾಣ್ಣಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601154652

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  / ಲಔಕ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601154774

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  / ಲಔಕ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600878744

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G G ಆನಂದಕ್ಮಾಯ / ಗುಡಡ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600854115

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುನಂದಭಮ  / ಮಂಜಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G C ಮುರುಗೇಿಂದರ ಪ  / ಚಂದರ ಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2601581625

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಬೇಯಪ  / ಫಷಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಸಿದದ ಭಮ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H M ಚಂದರ ಭಮ  / ನಾಖಪ ಶಿನ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T M ತಿಪೄಪ ೇವಪ  / ಮುದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1297

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ಗಿರಿೇವ / G T ನೇಲಕಂಠಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601040351

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬೇಗೂಯಮಯ  / ಷತಯ ನಾರಾಮಣಪ ತರಿೇಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601040367

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B E ನಾಖರಾಜ / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601036219

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600874191

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T K ಔರಿಮಪ  / ಔಖಗ ಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2901057466

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಕೄಿಂಮಯ  / ಕೄಿಂಮಯ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601057493

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  N N / ನಾಖಪ ನಾರಾಣ್ಣಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601057544

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  / ಲಔಕ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601057796

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G G ಆನಂದಕ್ಮಾಯ / ಗುಡಡ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601057811

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುನಂದಭಮ  / ಮಂಜಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600864122

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G C ಮುರುಗೇಿಂದರ ಪ  / ಚಂದರ ಪ ಗಿಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600398552

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಬೇಯಪ  / ಫಷಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600535006

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಸಿದದ ಭಮ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968682

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  / ರಾಭಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903233

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಯ ಭಮ  / ರುದರ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600342299

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600840247

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ತ್ತಮಭಮ  / ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600507193

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಬಾಯಿ / ಶಂಔರ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004700

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಚೌಡಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷಕೄರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004696

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಔರಿಮಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004691

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  / ಗೇವಿಿಂದಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004690

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  / ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ H ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004689

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜ N H / ಸನುಮಂತಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004687

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ  / ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006083

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಬಾಯಿ / ಹನಯ ನಾಮಕ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006054

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖಭಮ  / ನೇಲಪ ಎ.ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601005919

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y D ಉಮಾಲ ನಾಮಕ  / ದೇವಾಯ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006346

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಿಂಖಪ  / ಕಲ್ವಲ ಯಪ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006218

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V M ಚಂದರ ಪ  / ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ವಿೇರಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006179

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ  / ನಿಂಖಪ ಗೇಯಭಯಡಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601006130

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  / ಚನನ ಪ ಬೈರಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601005567

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ  / ಸಿದಾದ ನಾಮಕ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601005536

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿರ ೇನವಾಷನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600489462

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು / ಭಲಲ ಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1510 2600472179

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H ಸುರೇವ / ಸನುಮಂತಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600488505

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಭಮ  / ಷಖನಪ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600825038

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹುಸೇನಾನ ಮಕ  / ಪೇಯಾಿನಾಮಕ ನಾಖರಾಜಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600825044

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  / ಷಖನರಂಖಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2030 2600825674

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಔರಿಮಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕಾಲ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600825555

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K G ಶಿಶಂಔರ್ / ಗಂಗಾಧಯಪ ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600825684

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ  / ಗಿರಿಮಪ ವಿೇರಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600751109

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಲಿಂಖಸಾವ ಮಿ / ಮುರುಗೇವಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600823967

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ  / ರುದರ ಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600817342

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ  / ರುದರ ಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 896 2600823033

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  / ಸನುಭಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854109

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ  / ರಂಖಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854100

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಶೇಕಯ / ಗುರುಪಾದಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854102

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  / ಮೂಡಲ ಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600854104



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಟಾಟಮಯ  / ರಾಮಗೌಡ ಹಷಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854106

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ  / ತಳಚನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854077

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ  / ವಿಂಔಟಪ ಭರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854078

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುಕಿ್ಷಣಭಮ  / ರಾಭಚಂದರ ರಾವ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 2600854079

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  / ಬೇಟ್ರಂಖಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854080

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ  / ಷಣಣ ನಂಜುಿಂಡಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854081

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾಮಕ  / ಅರಿಮನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600854083

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಪ  / ಲೇ.ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854085

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ರಾಜಶೇಕಯಪ  / ನಂಜುಿಂಡಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854089

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಭಮ  / ಸಿದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854090

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಾರಾಭೇವಿ / ಚಿನನ ಭೇವಿ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850136

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  / ಶಂಔರ ನಾಮಕ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600869372

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಕೄಿಂಣಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1410 2600800975

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P K  ರ ಕಾವ / ಔಲಲ ತಾ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869373

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K E ಚಂದರ ಪ  / K N ಈವವ ಯಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600869380

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂತಿಿ / ನಯಷಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600869360

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಫಷಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874189

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಪ  T / K T ತಿಭಮ ಮಯ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1915 2600874195

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ / ಗೇವಿಿಂದಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2710 2600834828

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಮಭಮಯ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2600 2600846128

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ವೈಧಯ ನಾಥ / ಭೈಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2035 2600846116

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  / ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600846108

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ  R / K T ರಾಭಣಣ ಭರೆಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2350 2600846094

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಮಿತರ ಬಾಯಿ / ಲೇ.ಭೇಮಾನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2350 2600846082

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600846070

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಾನಔಭಮ  / ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600551974

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಶ್ M O / M S ಒಿಂಕಾಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600556374

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G P ಫಷರಾಜಪ  / ಪುಟಿ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600840012

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜಭಮ  / ರೇಣಣ ನಂದಿಫಟಿ ಲುಕಾಲೇನ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1792 2600342277

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ B / ಫಷಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600548806

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  / ಭೇಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600342488

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  / ತ್ತರ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600472146

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಗೇವಪ  L S / ಲೇ.ಶಂಔಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1420 2600556481

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಸನುಭಪ  / ಔರಿಮಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1450 2600488494

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T E ದೇರಾಜ್/ಈವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600539715

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L E ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/S ಈಯಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600556475

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L M ಈಯಣಣ /ಭಲಲ ಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600342416

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಅಣಣ ಪ ನಾಮಕ /L ಭಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600506075

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಮಂಜಾನಾಮಕ /L ಭಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1081 2600342427

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಭಹೇಿಂದರ /ಔಲಲ ತಾ ಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1112 2600342421

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಭಮಯ /ಸಿದದ ಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2700681826

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯನಾಮಕ  / ರಾಮಾನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600825741

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಾಮಕ  / ಬಾಫರಿನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2163 2600825699

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಶಂಔರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600472864

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿೇಶ್ G K / ಕೃಶಣ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600824463

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯನಾಮಕ  / ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1256 2600825784

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K E ಗುರುಮೂತಿಿ / ಈವವ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600573414

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ  / ಕಾಜಾನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600534982

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ  / ಗಂಗಾನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600552487

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L ವೇಣ್ಮಗೇಪಾಲ / ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇವಿಂಔಟೇವಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600236815

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ನಾಖರಾಜ / ರಂಖಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1825 2600548550

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ  / ಭೇಭನಾಮಕ ದೊಡಡ ನಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1930 2600496774

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಶೇಕಯ / ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1514 2600551628

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  / ಭೇಭನಾಮಕ ದೊಡಡ ನಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600556157

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ / ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600846602

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು / ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600706715

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B K ಸಂತಕ್ಮಾಯ / B ಕೇಟಪ ಹೆಬೂಬ ರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600506060

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ E R ಈವವ ಯಪ  / ಲೇ.L ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600342162

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B S ನಾಗೇಿಂದರ ಪ  / ಶಿರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600378317

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ D ಷಔರ ನಾಮಕ  / ಧನಕಾನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2325 2600548580

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2440 2600489551

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದ್ದ ೇಶ್ / ಹಾಲಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600508858

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೇೇಟಭಮ  / ಲೇ.ಗುಡ್ಡ ಗೌಡುರ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2163 2600823107

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲಭಮ  / ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600569177

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾಭಯ ನಾಮಕ  / ಷಣಣ ರಾಭನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600472467

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600507098

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H L ರಾಭಪ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2750 2600506882

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು L C / ಚನನ ಫಷಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1884 2700014293

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ಶಿಕ್ಮಾಯ / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600968679

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಭಮ ನಾಮಕ  / ತಯನಾಮಕ ದೊಡಡ ನಿಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968682

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ V / ವಿಂಔಟಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968683

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ / ಫಷಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 803 2600968685

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಸೇಭಶೇಕಯಮಯ  / ಔರಿಮಪ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600968687

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R ಸಿದದ ಮಯ  / ರಂಖಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1699 2600968688

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R ಈವವ ಯಪ  / ರಂಖಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600968689

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತ್ತಮಭಮ  / ಲೇ.ಕಾಡಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968691

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಭಮ  / ಪುಯದಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600968661



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಲ್ವತಿ / ಕೃಶಣ 0ಮೂತಿಿ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1112 2600968664

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ  / ಪುಟಿ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2745 2600968665

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಸಮ ಹಿದಿದ ೇನ್ / ಯಸೂಲ್್ವಬ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600968668

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುನಾಥ / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874187

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / K P ಯವಿ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600864082

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  C R / ರೇಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864121

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L G ರ ದಿೇಕ್ಮಾಯ / L N ಗಂಗಾಧಯಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600968656

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮಭೇವಿ / ಬೆನನ ಬೇವಿ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2780 2600968654

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V M ಚಂದರ ಪ  / ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968653

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಫಷಪ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ  H S ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328 2600968651

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಅರೇಭಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600968648

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  / ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600968645

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H V ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / ವಿೇಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968638

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔನಾಮಕ  / ನಾರಾಮಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2030 2600968633

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಯ ಭಮ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1514 2600968617

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  / ಜುಿಂಜನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600968676

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಲ್ವತಿ / ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1425 2600968675

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಭೇವಿ / ವಿಂಔಟಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600968673

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂತಿಿನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600968671

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M B  ರಂಖನಾಥ / ಫಬೂಬ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600968669

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  / ಈಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 2600972111

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಕಾರ ನಾಮಕ  / ವಾಲ್ವಯ ನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600869354

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಆನಂದಪ  / ಬಭಮ ಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874144

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  / ಈಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600878751

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600878743

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  / ಹಾಲಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600874196

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ  / ಕೄಿಂಚಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1810 2600869359

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರಿಮಪ  / ರಾಭಣಣ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1823 2600869351

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಪ  / ಫಷಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874198

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಷಣಣ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600878745

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ  / ಔಲಲ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869376

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತನಾಮಕ  / ರಾಮಾನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2690 2600869375

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ನೇಲಕಂಠಪ  / Y M ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600869369

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು / ಬಭಮ ಣಣ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878748

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ರಾಜಭೇವಿ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600878749

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಗಿಬಾಯಿ / ರಾಭನಾಮಕ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1668 2600878764

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ಫಷಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1637 2600878754

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯದ / ಔಣಿೇಮಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600845764

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  / ವಿಂಔಟೇವಬೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600869364

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜು / ಚಂದರ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869348

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದ್ದರೇವ / ಜಾನಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869319

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L R ಶೇಭಾ / ನಾಖರಾಜು ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600864070

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y G ಚಂದರ ಪ  / ಗಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600864077

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ಔಲಲ ತಾ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864001

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L ರುದರ ಪ  / ಲೇ.ಲಿಂಖಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2780 2600878717

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  / ತಿಭಮ ಮಯ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878723

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇಬಾಯಿ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600838648

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಪ  / ನಿಂಖಪ ಭರೇಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878735

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ಭೇಮಾನಾಮಕ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600878763

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S B ಷತಿೇವ / ಫಷರಾಜಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2030 2600878734

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಅನಂತರಾಭಮಯ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2315 2600878756

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅಣಣ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869327

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G Y ಜಖನಾನ ಥ್ / ಲೇ.ಯಾಲಔಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878757

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ A R ಶಿಕ್ಮಾಯ /ಲೇ.ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874182

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔಟಪ  / ಗುಿಂಡಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874184

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಿಂದರ  / ಚಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869350

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ನಾಖರಾಜು / ಚಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600864099

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  / ಲೇ.ಗುರುಮೂತಿಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1210 2600864159

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚ್ನನ ಪ  / ಭಾಖಯ ನಾಥ ಔಲಲ ತಿಾ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 2600874178

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಾಯ ನಾಮಕ  / ಬಾಬ್ದನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600874205

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇದೇಭಮ  / ಲೇ.ಗೇವಿಿಂದಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878732

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G S ಸಿದದ ಪ  / ಶಿಡಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874186

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K B ಮಂಜುಳ / ಬಿೇಭನಾಮಕ  L ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874188

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  / ಬಭಮ ಲಿಂಗೆಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600874168

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅಣಣ ಮಯ  H  / ಸನುಮಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874146

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ರಂಖಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878731

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G E ಸೇಭಶೇಕಯಪ  / ಲೇ.ಈವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869340

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ  / ಪಾಣಣ ಮಲಲ ಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600869343

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  / ತಿಭಮ ಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869344

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ / ರಂಖಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600874192

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಪ  / ತಿಭಮ ಣಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878753

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಲತಬಾಯಿ / ಯಮವನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869366

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುತಾ ಭಮ  / ಮುನಸಾವ ಮಿ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600869361

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಗಂಗಾಧಯಪ  / ಲೇ.ದ್ದಖಿಭೇವಿ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869316

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  L H / ಸನುಮಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600869334

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ತಿಭಮ ಪ ಭರೆಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600878736

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಜಾತ / ಭೇಭಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600878765



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಭಮ  / ಸುಫರ ಭಣಿ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1800 2600864104

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಜಾಕಿ್ಷ  / ಲೇ.ಶಿಮೂತಿಿ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869314

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B A ಹಾಲಪ  / B P ಅಿಂಔಲಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869330

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಮ ಭಮ  / ಲೇ.ಚಂದರ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600869317

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಮೂಲಗಿರಿಮಪ  / ಕೄಿಂಚರಾಮಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874163

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಭೇವಿ / ಸುಿಂಕಾಭೇವಿ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600874141

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ಕ್ಮಾರೆಗೌಡ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1180 2600874160

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮಭೇವಿ / ಚಿಔಕ ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864147

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕಾತಿಿಔ Y N / ನಾಖರಾಜ್ L B ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874132

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H C ರುದರ ಪ  / N G ಚಂದಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864149

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C ಒಿಂಕಾಯಮೂತಿಿ / ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600864139

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಮೂತಿಿ / ನಿಂಗೆಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2935 2600864137

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಮಂಜಪ  / K T ಫಡಿಮಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878752

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದ್ದದಾಯ ನಾಮಕ  / ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869326

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ / ರಾಭಣಣ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869322

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ / ಕೄಿಂಚಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600869378

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1695 2600863997

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಖಣೇವನಾಮಕ  / ಈವವ ಯನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600863991

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಿತಪ  / ವಿೇಯಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864169

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ  / ಚಂದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600864168

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ  / ನಿಂಖಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600864073

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಔಕ  / ಸುಿಂಕಾಭೇವಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600864080

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600864143

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ  / L ರುದರ ಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2990 2600874204

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G S ಹೇಮವ / ಶಿಣಣ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2840 2600864156

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಪ  / ಕೄಿಂಚಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1760 2600864008

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಯ ನಾಮಕ  / ಬಜನಾನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600968658

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬರೇಗೌಡ / ಶಿರ ೇಕಂಠೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600863987

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ  / ಸಿದದ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1625 2600864087

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G A ಈಯಣಣ  / ಅರಿಮಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600864091

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ / ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1945 2600864108

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ಯವಿ / ರಂಖಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600864155

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1480 2600874162

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600874176

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G T ಅನಲುಕಮಾಯ / G U ತಿಭಮ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600874174

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K S ಭನು / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600874167

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸ / ನಯಸೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600878742

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ  / ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2008 2600878713

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878715

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತುಔರಾಮ್ N M  / ಲೇ.ಮಾನಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878720

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಯ  / ರಾಭಣಣ ಮಂಚ್ತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878738

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದರಾಜು S Y / ಏಳುಭಲೈ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878708

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಆನಂದ / ಗೇಪಾಲಗೌಿಂಡರ್ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2625 2600878739

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಭಮ  / ಫಷರಾಜಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600878740

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರ ಕಾವ / ದೊಡಡಬೇಯಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2560 2600878762

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಲಿಂಖಪ  / ಲೇ.ರಂಖಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600878766

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S ಸರಿೇವ / ಶಿಮೂತಿಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328 2600878758

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬದರ ಭಮ  / ಲೇ. ಷತಿೇವ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600869338

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M N ಸಿದದ ಪ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600874149

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಭಿಲ / ಭರುಳಸಿದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2440 2600874147

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಯದಪ  / ರಾಭಣಣ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835090

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಂತೇಶ / ಚಂದರ ಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600824334

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ  / ನಿಂಖಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600869341

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  C / ಚೌಡಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2780 2600869346

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಲತಭಮ  / ಶಂಔಯಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874180

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಭಲಲ ಪ ಐನಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878760

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ  / ಸಿದದ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864163

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T S ಯಘುಕ್ಮಾಯ / G S ಶಿರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874156

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣಪ  M / ಭಲಲ ಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2410 2600869363

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯ ಭನಾಮಕ  / ರೂಲ ನಾಮಕ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874153

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಶಿಕ್ಮಾಯ / N P ರಂಖನಾಥಗೌಡ ತಿಖಡ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1535 2600874152

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L B ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಭೈಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2990 2600874143

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  / ಲೇ.ಶಂಔಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2132 2600874173

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಶಲ್ವಕ್ಷ್ಭಮ  / K L ನಾಖರಾಜ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864166

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇದೇವಿ / G M ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864154

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜು T N / ನೇಲಕಂಠಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600874201

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೊಡಡ ಮಯ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ  K P ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600874206

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಾನಾಮಕ  / ದಾಜಾನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 2600878737

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  / ಫಷಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863922

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುಳಾ / ಈವವ ಯಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 2600878733

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಗಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600874203

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K S ಶಿಣಣ  / ಸೇಭಣಣ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600869324

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೌಯಭಮ  / ಗೇವಿಿಂದರಾಜ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869336

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಣಿಬಾಯಿ / ಲೇ.ರುದರ ನಾಮಕ  L R ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600869328

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ A ಫಷರಾಜಪ  / ಅರೇಭಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600864106

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತ್ತರೇಶನ ಮಕ  / ಲಿಂಗಾನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600825705

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಫಬೂಬ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863892



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲ್ವಕಿ್ಷಬಾಯಿ / ಲೇ.ಉಮಶನ ಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600859014

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T L ವಿವವ ನಾಥ / T M ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇಕಾಿಂತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600859009

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  G T / ಲೇ.ತಿಭಮ ಮಯ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 2600859006

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ M L/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600859005

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೈಯಭಮ  / ಭೇಭಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600859002

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಮಾಲ ನಾಮಕ  / ತಳಚನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1350 2600859000

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600858999

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲಬಾಯಿ / ರಾಮಾನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600858997

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G B ಮೂಡಲ ಗಿರಿ / ಭೇಭಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858996

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ / ಭೇಭಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600858992

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜ್ / ಪುಟಿ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328 2600858990

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  S / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600858988

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B M ಅನತ್ತ / ಮಂಜಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 2600858984

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಧಾ / ಭಲಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 750 2600858982

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಲೇ.ನೇಲಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1359 2600858977

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ಸಿದದ ಪ  / ಗಂಗಾಯ ನಾಮಕ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿತ್ತಿಂಡಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1735 2600863887

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಔನಾಥಚಾರ್ / L R ಗಂಗಾಧಾಯಚಾರ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1205 2600863889

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  T / ತಿಭಮ ಮಯ  K T ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863914

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಭಮ  / ತಿಭಮ ಪ  S R ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863837

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L N ಜಮಣಣ /ಷಣಣ ನಂಜುಿಂಡಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 2600863841

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಮಯ /ಕಂಫಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600863845

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೊಡಡ ಭಮ /ತಿಭಮಬೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863848

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ  R/ದೊಡಡ ರಂಖಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2039 2600863850

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಪ /ತಿಭಮ ಮಯ ಭರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600863856

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N T ಸಾಔಭಮ /G V ಸನುಮಂತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600864126

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  M /ಭಲಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864065

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ /ರಾಭನಾಮಕ ಹುಣಸೇಬೈಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600864060

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಿಮ ಬಾಯಿ/ಲೇ.ಪಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2315 2600864055

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಳನಮಭಮ /ಆನಂದ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2530 2600864051

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇಲನಾಮಕ /ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2781 2600864044

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L M ಫಷರಾಜಪ /ಭಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1625 2600863885

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಭಮ  / ಲೇ. ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1015 2600863882

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖದಿೇಶ್ / ಭಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600863870

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾವಿತರ ಭಮ  / ವಿಂಔಟಗಿರಿಮಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863862

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯದಪ  / ಬಾಯ ಟೇರಂಖಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1525 2600863858

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T L ಸರಿೇವ / ಲಕಿ್ಷ ಮ ಕಾಿಂತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863974

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ದ್ದಖಿಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600863969

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1830 2600863952

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ J S ಲೇಕವ / J M ಶಿಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600863943

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  / ಫಷಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600863936

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / ಫಷಪ ಹೆಬೂಬ ರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600863933

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹಾಲಪ  / ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1174 2600863930

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K V ಸೇಭಶೇಕಯ / K N  ವಿೇಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863980

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L P ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ / ಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1450 2600834703

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಲೇ. ಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600863977

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  L R / ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 2600858973

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ / ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600858742

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G T ಕ್ವಲ / ತಿಭಮ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858737

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600858735

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿರ ೇಕಂಠಪ  / ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1250 2600858726

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ಅಣಣ ಪ  / ಗಿಡಡ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600858723

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G S ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯಗೇರ್ಟ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600858720

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K N ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ / ಔರಿಮಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600858716

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮಿಕ ಬಾಯಿ / ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858710

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಲಿಂಖಮಯ  / ನಿಂಖಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 2600858698

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600858777

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಂತವಿೇಯಪ  / ರಾಭಮಯ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858766

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೈಯಪ  / ಲೇ.ನರಂಜನಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1390 2600858763

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಗುಡಡ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858760

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G T ನವಿೇನ್ / ತಿಭಮ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 2600858755

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ತಿಭಮ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1530 2600858753

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಲತಭಮ /ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600858748

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಚಂದರ ಪ /ಔರಿಮಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858743

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಷೇತಿಿಚಂದರ /ರಾಭಚಂದರ ಪ ರಾವ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858870

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಮಯ  D/ದೇವಿಯಮಯ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600858865

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600858859

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ /ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600858851

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔರ ನಾಮಕ /ಲಚಚ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲುತ್ತಿಂಡಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600858849

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾರ ಕಿಾಮಣಭಮ /ಒಿಂಕಾಯಪ  H ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600858846

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಾನಾಮಕ /ದನಔನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600858845

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ /ರುದರ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1421 2600858838

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್

ಭಸಭಮ ದ್ಉಭಮ ಶಿರೇಫ್/ಭಸಭಮ ದ್ಇಮಾ

ಭಿ ರಿೇಫ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600858831

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದನಾಮಕ /ಮಂಜನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600858830

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ /K T ಫಡಿಮಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1606 2600858827

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ /ಹಾಲನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 2600858783

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಮಾತಿ/ಸಿದದ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854132

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  / ಮಲಲ ಪ ನಂದಿಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854133



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಾಗೇಿವಪ  / ಚಂದರ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854111

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಬಾಯಿ / ಚಂದರ ನಾಮಕ ತಣಿೇಗೆಬೈಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854113

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔಟೇವ / ಔರಿಮಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2935 2600854117

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  / ಶಿಂತಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600854118

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಶಲಪ  / ಶಿಡಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600854119

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಬೇಭಮ ಲಿಂಖಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 2600854120

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿನಾಮಕ  / ಭಲಯ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854121

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಿಂಖಪ  / ಶಿಡಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854091

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  / ತಿೇಥಿಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854094

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ  / ಚಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600854096

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2750 2600854097

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ / ಚೌಡಮಯ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854098

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  / ಅವವ ತನಾರಾಮಣಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854109

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  / ಗೌಡಮಯ ನಂದಿಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854100

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L K ಫಷರಾಜ / ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854102

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುನಮಭಮ  / ಮುನಸಾವ ಮಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600854104

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S  ರ ಶಿಂತ / L S ಷದಾಶಿಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854106

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಭ L / ಗಿರಿರಾಜ್ A ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854077

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಣಣ  / ಶಿಡಲ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854078

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ B / ಬೇಭಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 2600854079

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವಪ  / ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854080

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ಧಭಿಪ  / ಗೇಷಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854081

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೄಿಂಮಯ  / ಲೇ. ಭೈಯಪ ಸಳೂರುಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600854083

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭರಿಮಭಮ  / ಲೇ. ವಲಲ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854085

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಭಮ ಮಯ  / ತಿಭಮ ಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854089

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ಒಿಂಕಾಯಪ  / ರಾಭಕೃಶಣ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854090

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಗುರುಫಷಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850136

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾಔಭಮ  / ಲೇ.ಬಿೇಭಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 2600844534

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಕೄಿಂಣಣ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2781 2600845083

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P K  ರ ಕಾವ / ಔಲಲ ತಾ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844334

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K E ಚಂದರ ಪ  / K N ಈವವ ಯಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844565

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೂತಿಿ / ನಯಷಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600844547

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಫಷಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600844341

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಪ  T / K T ತಿಭಮ ಮಯ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844518

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ / ಗೇವಿಿಂದಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600844502

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಮಭಮಯ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844488

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ವೈಧಯ ನಾಥ / ಭೈಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2190 2600844478

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  / ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600844463

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ  R / K T ರಾಭಣಣ ಭರೆಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600844421

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಮಿತರ ಬಾಯಿ / ಲೇ.ಭೇಮಾನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600844414

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2300 2600844651

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಾನಔಭಮ  / ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844321

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇಶ್ M O / M S ಒಿಂಕಾಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600844228

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಭಮ /ಮಾಯಪ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844197

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y C ಷತಿೇವ/Y G ಚಂದರ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844182

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಧಭಮ /ಫಷರಾಜು ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600844406

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ/ಕೄಿಂಚೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2900 2600838481

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹಾಲಿಂಖಪ /ರಂಖಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2620 2600844394

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ /ಕಾಳಪ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2340 2600844387

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿಬಾಯಿ/ಪಾನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844378

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ/ಖರಿಮಪ ಭರೇಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600844372

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N B ಆನಂದ/ಭಭಮ ಲಿಂಖಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 2600842066

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ /ಯಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842056

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ /ಸಿದದ ಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842060

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S K ನಜಗುಣ/ಕಟಿ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 2600842049

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂಧಾಯ ನಾಮಕ /ಶಯ ಮಾನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844363

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಲ್ವಕ್ಷ್ಭಮ /ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2650 2600844352

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಣನ /ತಿಭಮ ಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2030 2600844634

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H R ಚಂದರ ಪ /ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600844599

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y S ಫಷರಾಜಪ /ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844581

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ M L /ಲಔಕ ಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844851

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ವಶಿಧಯ/ನಾಖರಾಜ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600844808

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V H ರಾಜಪ /ಹುಚಚ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600844779

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ /ಲಕಿಾ ಮ ನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600844721

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ನಾಖರಾಜಪ /ರಾಭಮಯ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600844745

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವ M S/ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2035 2600844690

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ /ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600845156

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಯಾಬಾಯಿ/ಲೇ.ರಾಭನಾಮಕ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842767

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ರಂಖಪ /ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2840 2600842736

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  K P/K C ಯಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600842714

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L R ಸಿದದ ಪ /ಲೇ.ರಂಖಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842702

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇವಿಿಂದಪ /ವಿವವ ನಾಥ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2650 2600842682

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ /ಲಔಕ ಪ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600842669

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದ್ದ ೇನಾಮಕ /ತಳಚನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842319

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಗಿಬಾಯಿ/ಲೇ.ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2960 2600843655

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S ಶಡಾಕ್ಷ್ರಿ/ಶಿಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843521

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತ್ತರ ಯ ನಾಮಕ /ಹಷರಾಭನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600843041



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V ಚಂದರ ಶೇಕಯಚಾರ್/K ವಿವವ ಜುು ಜಾಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600843012

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜಪ /ಫಷಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600842984

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L C ರುದರ ಮಯ /ಚಂದರ ಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600842952

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾರಿಬಾಯಿ/ರಾಭನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1954 2600842927

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S ಸಿದದ ಚಾರಿ/ಸಿದದ ಲಿಂಖಚಾರ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600842909

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಭಮ /ರುದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842885

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜಪ /ಗಿರಿಮಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842865

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಂಔಟರಾಭ/ರಾಮಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2070 2600843772

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷದಾಶಿಪ /ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600842782

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಟರಾಜು.N/ಚಲಲ ಮುತುಾ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600845116

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ /ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2780 2600845033

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ತಿಪೄಪ ೇವ/ಔರಿಮಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844991

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಔಕ ಭಮ /ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600844969

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ರಾಭಚಂದರ ಪ /ಕೄಿಂಚರಾಭಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600844942

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G C ರ ಕಾವ/ಲೇ.ಚಿಔಕ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600844928

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವ/ರಾಭಣಣ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2650 2600844894

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ /ಲೇ.ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2530 2600844876

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಾಮಕ ರಂಖನಾಥಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842314

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ /ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600842307

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H B ಖವಿರಂಖಪ /S ಫಬೂಬ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600842842

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷವಿತ್ತಬಾಯಿ/ರಾಿಂಜಿೇನಾಮಕ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600842802

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M P ಭಹೇವವ ಯಪ /ಯಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843750

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವನಾಮಕ /ಪುಟಿ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843732

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಚಂದರ /ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2440 2600843700

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ/ರಂಗೇಗೌಡ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2040 2600843683

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಫಷಪ /ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843639

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅಳಿಪ /ಕೄಿಂಚಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2315 2600843613

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843583

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಈಯಣಣ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3050 2600843571

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಾಷಪ /ಶಿರಾಭಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600843539

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲಭಮ /ದಾಷಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600843979

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಏಳುಭಲೈ/ಕೃಶಣ ಪ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2810 2600843967

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ /M S ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2686 2600843943

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ /ರಂಖಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1975 2600843921

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಾಔಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2286 2600843899

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ಲೇಕವ/ಸಿದದ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600843885

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಶೇಕಯ/ಲಿಂಖಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843867

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜನಾದಿನ G C/ಚಿಔಕ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600843839

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ /ಚಿಔಕ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2730 2600843818

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಭಪ /ಸೇಭಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600843794

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಭಮ /ಸಿದದ ಪ ಮಂಚ್ತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000328125

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಗೌಡ/ಭಹೇವವ ಯಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1915 620070008800

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಣಣ ನಾಮಕ /ಭಲಲ ಮಯ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 620070026603

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಮಿಲ ಬಾಯಿ/ತ್ತರ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲುಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1790 120001344283

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /H D ರಂಖಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120001000499

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜಭಮ /ಚಂದರ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 120000242758

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಸಾವ ಮಿ/ಲೇ.ರಂಖಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 120001010623

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G M ಶಿಲಿಂಖಪ /ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 120000317328

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T G ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ/B C ಗಿರಿಮಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 120000279528

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ /ನಾಗಾನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2410 120000947826

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜು/ಭೈಯಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 120000388196

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y G ಸಿದದ ಪ /ಗಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000330687

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ/ತೇಟಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 120000297424

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ /ಭರುಳಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000987279

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B S ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /B ಶಿಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 13298029194

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ /K N ಈವವ ಯಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1112 120000265050

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಭೇವಿ/ಸುಿಂಔಬೇವಿ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 3120100032629

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G H ರ ಕಾವ/ಸನುಮಂತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1352 85047946654

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇಪಾಲ/ತಿರುಭಲಲ ಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 85021674269

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಣಣ /ಭಲಲ ಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1483 31201000032872

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಡಿವೇಲು/ಮುನಮ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2472 7522500102790200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಮಯ /ಪಾಿತಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1525 31201000016288

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ /ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 85030418601

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ /ಭೈಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 85017708161

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಪ ಸಾವ ಮಿ/ಔಲಲ ಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000009824

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ಪ /ಫಷಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 31201000013571

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ /ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಹುಲುತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 697101025099

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ತಿಭಮ ಣಣ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 142401051000079

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಲಿಂಖಪ /ರಾಭಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 142401231000069

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S ಶೇಕಯಪ /ಸಿದಿಲ ಖಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600817159

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯನಾಮಕ /ಹಾಲನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600817206

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಇಿಂದರ ಭಮ /ಫಷವಾರಾಜು ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600834776

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ /ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600834816

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದ್ದಖಿಪ /ರಂಖಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600834842

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣ್ಮಕಾ/ಕ್ಮಾಯಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600834872

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  K M/ಭಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1421 2600834906

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P ರಾಜು/ಭರಿಮಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1750 2600834784



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಭಮ /ನಾಖರಾಜಮಯ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600834916

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B K ಶಿರುದರ ಪ /ಔಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1390 2600834959

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y N ಸಿದದ ಪ /ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1525 2600834984

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P S ಚಂದರ ಪ /ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834979

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷಗುನಪ /ಹಿರಿಮಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1668 2600834956

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಣಣ /ಒಫಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 7522500101571200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ /ದ್ದಖಿಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000010039

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G B ಷಿಭೂಶಣ/ಫಷಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 620070080399

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಷಾಪ ತಿ/ವೇಣ್ಮಗೇಪಾಲ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 31201000006382

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ಕೃಶಣ ಪ /ರಾಭಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2410 13256005933

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K R ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ/M ರಂಖಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2750 6636

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ/ಫಷಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 31201000017564

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾನಾಯ ನಾಮಕ /ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85018270410

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M K ಲೇಕವ/ಕಾನಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 1467101006870

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಂಜುಿಂಡಪ /ಬಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 520191028456234

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G T ಔಭಲ್ವಕ್ಷ್ಭಮ /ಶಿಣಣ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835101

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಪ /ಫಷಪ ಐನಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835095

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿಬಿಿಂದ್ದ/ಶಿಣಣ ಮಂಚೇತಾ ರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600835084

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬೂರಾನಾಮಕ /ಬಜನಾನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600835076

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯನಾಮಕ /ರಾಭನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600835074

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  N R/ರಂಖಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835070

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಪ /ಷಗುನಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600835067

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ /ಶಿಲಿಂಖಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600835054

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ನಾಗೇಿಂದರ ಪ /ಗೇವಿಿಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600835051

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ /ಯಮವವ ಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2680 2600835046

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಲ್ವಬಾಯಿ/ರಾಮೇೇಜಿರಾವ್ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835044

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾವ ಯಔನಾಥ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ವಿ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835036

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಪ /ಗುಿಂಡಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600835035

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ಜಮಣಣ /ಸಿದದ ಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2975 2600835031

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ /ತಿಭಮ ಣಣ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834875

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834880

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭಲಿಂಖಪ /ಸಿದದ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834885

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ /ಕೄಿಂಚಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2300 2600834889

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣಪ /ಗೇವಿಿಂದಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834893

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T P ಪ್ನನ ಸಾವ ಮಿ/ತ್ತಿಂದೊೇನ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600834914

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇಭಮ /ಭಹೇವವ ಯಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834791

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭತಿ/ರಾಭಣಣ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834920

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ /ಭಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 2600834929

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ /ಸನುಭಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834935

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಪ /ಈಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600834947

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ರೇಣಣ /ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600834950

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ /ಭೇಭನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600834965

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G B ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ /ದೊಡಡ ನಂಜಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600834975

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೆಲವ ಭಣಿ/ಭಾಖಯ ನಾಧ ಔಲಲ ತಿಾ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600834989

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ G T/ತಭಮ ಮಯ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 620070004690

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜ್/ಚೌಡಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000317351

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ನಾಮಕ /ಲಔಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000721933

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ /ದೇವೇಿಂದರ ಪ ಕಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2300 120000286025

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಭಮ /ರಾಭಣಣ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000285758

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಸೇಭಶೇಕಯ/N S ರಾಮಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 620070040797

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭುನೇವವ ರಿ/ಗೇವಿಿಂದಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000963767

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಭಮ /ಸಿದದ ಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 620070048221

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  T/R ತಿಭಮ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 120000999603

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ /ಚಂದರ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120001513559

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖದಿೇವ H/ಹುಚಚ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 120001455450

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣಪ /ಅಣ್ಣ ೇತಿಭಮ ಮಯ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 120000776256

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ /ರಂಖಪ ದೊೇಯನಾಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1425 85017657104

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಪ /ಸನುಮಂತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8501909477-0

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿಜಭಮ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 13268001118

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮೆಲ್ವಯಪ /ನೇಲಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85042849612

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇರಾಜ್/ಚೌಡಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 1325600350-5

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ನಾಮಕ /ಲಔಯ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 8501995070-0

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದಭಮ /ದೇವೇಿಂದರ ಪ ಕಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2985 85047112379

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪುಟಿ ಭಮ /ರಾಭಣಣ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2160 3.1201E+13

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಸೇಭಶೇಕಯ/N S ರಾಮಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 3.1201E+13

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭುನೇವವ ರಿ/ಗೇವಿಿಂದಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 3.1201E+13

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಷರೇಜಭಮ /ಸಿದದ ಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85038865663

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  T/R ತಿಭಮ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 85038580643

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ನಾಮಕ /ಚಂದರ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1425 85017657104

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖದಿೇವ H/ಹುಚಚ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8501909477-0

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾರಾಮಣಪ /ಅಣ್ಣ ೇತಿಭಮ ಮಯ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 13268001118

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೇಣಣ /ರಂಖಪ ದೊೇಯನಾಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85042849612

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  / ಲೇ.ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 1325600350-5

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P ಹೇಮಾತಿ / ಲೇ.ರುದರ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 8501995070-0

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  / ವಿೇಯಣಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳೆಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2985 85047112379

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2160 3.1201E+13

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ  / ರಾಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 3.1201E+13



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 3.1201E+13

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  / ಪುಟಿ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85038865663

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M K ಸಿದದ ಪ  / ಔಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 85038580643

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಮುದ್ದದ ವಿೇಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 31201000001921

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ /ಭಹೇನನಾಿಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000031229

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾಮಕ  / ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1350 8501808771-9

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್
ಪಾಿತಿಬಾಯಿ /                L 

ಭೇಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 3016256078-1

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಪ  / ಲೇ.ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000015755

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P ಹೇಮಾತಿ / ಲೇ.ರುದರ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 8502882135-5

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ  / ವಿೇಯಣಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳೆಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 8501940484-2

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 31201000001722

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ  / ರಾಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 1325600229-5

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000032873

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  / ಪುಟಿ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85052764430

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M K ಸಿದದ ಪ  / ಔಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 8501808687-3

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಮುದ್ದದ ವಿೇಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 1325600645-9

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯನಾಮಕ /ಭಹೇನನಾಿಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 142401011003863

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ನಾಮಕ  / ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 85054725466

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ /L ಭೇಮಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 1325602938-6

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G V ರುದರ ಪ  / ವಿೇಯಬದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000002213

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರೂಔಲ್ವ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8501823160-7

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯವಿ / ಬಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000011355

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಭಣಿಬಾಯಿ / ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000015966

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  R / ರುದರ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000015123

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೄಿಂಚಪ  / ಗೇಷಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 8503237857-4

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1675 620070046857

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಏಳುಭಲೈ / ಪೄರಿಮಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1760 31201000033973

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M K  ಹೇಮಾತಿ / ಕೃಶಣ ಪ  S A ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 927 85034492070

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ರಾಭಣಣ  / ಜಳ್ಳಕೄಿಂಚಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2440 31201000015311

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ನಾಮಕ  / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 85039157252

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K M ಶೇಭಾ / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 8501945866-2

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಮಾತಿ / ರಂಖಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2163 697101024523

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಿರಿಜಭಮ  / ಲೇ.ಔಖಗ ಲಲ ಪ ಐನಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8503246590-1

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಔರಿಮಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 31201000009708

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ಮೂತಿಿ / ಭಲಲ ಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85028123429

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ಬಾಲಕೃಶಣ  / ನರಂಜನಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1514 31201000008107

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L C ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ / ಲೇ.ಚನನ ಫಷಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 31201000013035

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ಭಹೇವವ ಯಪ  / ನರಂಜನಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1945 31201000032986

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಯ ಭಮ  / ಲೇ.ರಂಖಮಯ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1420 1325601394-4

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸರಿಯಾನಾಮಕ  / ರೂಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2300 142401051000247

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಭಮ  / ಭೈಯಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 1325601497-1

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ / ಭೈಯಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000032053

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯತನ ಭಮ  / ಶಿಮೂತಿಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1205 31201000014492

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಮೂತಿಮಯ  / ಔಲಲ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1483 31201000012902

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ /ಲೇ. ಈವವ ಯನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1019 31201000017625

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಾಖಭಮ  / ಲೇಕವ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 31201000013753

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 64069565524

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  / ತಿಭಮ ಮಯ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85033476581

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಖನಾಥ / ನಯಸಿಿಂಸಗೌಡ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 31201000010812

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ಭಹೇವವ ಯಪ  / ದೊಡಡ ನಂಜುಿಂಡಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 30175710304

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ B R / ರಾಭಲಿಂಖಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85046971444

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್
N R ನಾರಾಮಣಗೌಡ /         N S ರುದ್ರ ಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000011686

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K M ಪೄರ ೇಭ / ಭಲಲ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1290 138500101005811

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜು / ಭಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2160 142401051000197

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತಭಮ  / ಸೇವಾಯ ನಾಮಕ ಗಂಗೂರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 31201000006479

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾಷಪ  G A / ಅರಿಮಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 697101025213

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಭರಾಜು / ಗೇವಿಿಂದಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1483 85025256838

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಭಮ  / ಸಂಖಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 142401051000206

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುನಸಾವ ಮಿ / ಔದ್ದಯವೇಲು ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000032638

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328 31201000007447

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K ಗಿರಿಮಪ  / ಲೇ.ಔಲಲ ತಾ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 3005173405-2

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಷಾ S M / ನಾಖರಾಜು ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 1467101006726

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಭಲ್ವಲ ಚಾರ್ / ಲೇ.ಭೈಯಚಾರ್ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8503262780-6

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಲಲ ಭಮ  / ವಲಲ ಔಲುಲ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2255 31201000014683

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  / ಭದಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 20188026173

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ರುದರ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 31201000000901

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಉಮವ / ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1483 85046970972

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್
K S ರಾಜಗೇಪಾಲ್ / M ಶಿರ ೇನವಾಷಔಟಿ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85031107865

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾರ ಕ್ಷ್ಮಣಭಮ  / ಫಷರಾಜ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1440 31201000011535

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಭಮ  / ಲೇ. ರಾಭಪ ಕೄಿಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 85049959876

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಫಷರಾಜಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 31201000032828

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ /ಗೇವಿಿಂದಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 31201000019993

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುರೇವ/ಸಿದದ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2160 85025687774

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ರೇಣಣ  / ಭಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000007817

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಜಭೇವಿ / ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 13256028804



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Bಶಿಣಣ  / ಬಭಮ ಣಣ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85017783604

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K E ನಾಖರಾಜ್ / ಈವವ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 520191028459705

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಭಿಲ H / ದೇವೇಿಂದರ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85035961337

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K S ಸೇಭಶೇಕಯಪ  / K P ಸಂಖಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 31201000031250

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಫಷಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 31201000013898

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಭನಾಮಕ  / ಯಂಔಯ ನಾಮಕ ತಿಗುಿಂಡಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000034248

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M R ರೇಣಸಿದದ ಪ /ರಂಖಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85036629718

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಧಭಮ /ಗಾಳಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85027848878

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಂಗೇವ L S/ಲೇ, ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 13256026512

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಾಖರಾಜ/ಸನುಭಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2862

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಿಬಾಯಿ/ಮಂಜಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 7522500102558200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ /ಶಂಔಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2450 31201000011671

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೇಯಪ /ವಿೇಯಸಾವ ಮಿ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2530 31201000008388

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯವಿಕ್ಮಾಯ L R/ರೇಣ್ಮಕಾರಾಧಯ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2240 31201000010693

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ನಾಖರಾಜ/ಲೇ, ರಂಖಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000033068

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖಭಮ /ರಂಖಪ  D ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85038084511

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಚಾರ್/ಶಂಔಯಚಾರ್ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1205 8502579617

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾಷಪ /ನಯಷಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1750 31201000015230

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುನನಿಂಖಪ /ಚಿಔಕ ರಂಖಪ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 138500101005199

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ನಾಮಕ /ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1690 138500101005198

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷಭಮ /ಔಲಲ ತಾ ಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 64046659555

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/N S ರಾಮಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000016963

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ/ಈಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 13256007985

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಜಯ ನಾಮಕ /ಠಾಕಾರ ನಾಮಕ ಭಳೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1359 8501950202-2

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ/ಲೇ, ತಿಭಮ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 1325601344-5

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಐಸಾಕ್/ಅಬಿರ ಖಣಣ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2035 85021809550

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮುತುಾ ನಾಮಕ /ಲಚಚ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 8501819558-8

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಫಷವೇಗೌಡ/ಹಾಲಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1297 85039089971

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G V ಫಷರಾಜು/ವಿೇಯಬದರ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2560 85017704053

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L ಚಂದರ ಪ  / ಲಿಂಖಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 3016256078-1

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಲಲ ಭಮ  / ಅಣಣ ಭಲೈ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 31201000017322

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಪ  / ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳಕಾಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 85049524539

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K N ಸಿದ್ದ ೇಶ್ / ಲೇ.ನೇಲಕಂಠಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 31201000019063

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಭರಿಮಪ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600556469

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L ಮಂಜುಳ / S ಗೇವಿಿಂದಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2410 2600469543

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ಗೇವಿಿಂದಪ  / ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600182611

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N S  ರಾಮಗೌಡ / D L ಸುಫಬ ಣಣ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600507230

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಭಹೇಶ್ / N S ರಾಮಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2965 2600569672

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಖಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2450 2600173315

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹೇಭರೆಡಿಡ  / B T ಶಂಔಯಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600472205

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಭಮ  / ಫಷರಾಜಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600573369

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600569123

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚಂದರ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600574953

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B ಶಂಔಯಪ  / ಬಭಮ ಣಣ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600152318

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ತಾ ಪ  / ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600552353

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭೇಭಣಿಬಾಯಿ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600751122

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  / ತಳಚನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600166694

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುನಾಥ / ಲೇ.ತಿಮಾಮ ಗೌಡ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600152317

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಭಮ  / ಕೄಿಂಚಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600551585

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ /ಕೄಿಂಣಣ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2900 2600489462

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ /ಭಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600704918

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ರಂಖನಾಥ/ರಂಖಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600858783

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T ಫಷರಾಜಪ /ತಿಭಮ ಪ ಭರೆಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600548437

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದೇವಾನಭಮ /ಮುರುಗೇಶೆರ ಡಿಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600489558

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ರ ಕಾಶ್/N P ರಂಖನಾಥೆಗೌಡ ತಿಖಡ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600574962

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾನಾಮಕ /ದಾಜನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600573546

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2550 2600706894

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗೇಪಾಲ / ರಾಭಚಂದರ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600573399

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಮಾನಾಮಕ  / ರೂಲ ನಾಮಕ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1823 2600378333

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ  / ಪಾಿಂಡುರಂಖಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600506875

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ / ಬಾಲ್ವಲ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600472862

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  / ನಂಜುಿಂಡಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 2600472464

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬಾಫಲ ನಾಮಕ  / ದೊಡಡ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2200 2600472452

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ಜಮರಾಮ್ / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600152313

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ರಂಖಪ  / ದೊಡಡ ರಂಖಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600551954

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಭಮ ಮಯ  R / R ರಂಖಪ ಭರೇಔಲಲ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600552526

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಾಮಕ ತಿಖಡ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600534975

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈಯಪ  / ಗೌಡಮಯ ಹಷಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600552461

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಆಿರಾಧಯ  / ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600573621

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  N H / ಸನುಮಂತಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2350 2600548179

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಭಲಭಮ  / ಪುಟಿ ಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600229232

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುನಾಥ / ಉಮಾಭಹೇವವ ಯಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600742004

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಸನುಭಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600472126

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ರಾಜು / ಭಹಾದೇಮಯ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600706519

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚೌಡಭಮ  / ಸನುಭಭತಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600706274

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ಷತಿೇವ / ಭಹೇವವ ಯಮಯ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600489475

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಮಂಜುನಾಥ M B / ಬಾಬೂಬ ಯಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600506874



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಕ್ನನಾಮಕ /ಕಾಳನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328 2600508579

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಂಔಯನಾಮಕ /ರಾಭನಾಮಕ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600574960

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ಪಾಿಂಡುರಂಖಪ /ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 260552552

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಿಭಮ ಭಮ /N P ನಾರಾಮಣಗೌಡ ರಂಖನಾಥಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600518634

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ಶಂಔರ ಪ /ರಂಖಮಯ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600342470

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಬೆಟಿ ಭಮ /ಹುಚಚ ಮಯ ಮಂಚೇತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600378338

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಪ /ನಯಸೇಗೌಡ ಜಮಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1950 2600571503

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ /ಭರಿಮಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2390 2600552546

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾಯಿ/ರಾಿಂಜಿೇನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1950 2600192300

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N P ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ/N K ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400 2600518875

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾಯ/ಲಿಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600507134

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔರಿಮಪ /ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600472875

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಯಮವವ ಯಪ /ಗಂಗಾಧಯಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ನಯಸಿಿಂಸ/ರಾಭಚಂದರ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ರಂಖಪ  / ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1328

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ಭಹೇವವ ಯಮಯ  / ನಂಜಮಯ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C ನಂಜಪ  / ಚಂದಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗುರುಮೂತಿಿ / ತೇಟಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  / ರುದರ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K C ನಿಂಗೇಗೌಡ / ಚಾಮಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ H / ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600378338

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ  / ನೇಲಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1950 2600571503

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  / ಮೇೇಪುಯಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2390

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N L ಲಕಿ್ಷ ಮ ತಿ / ಲಕಿೄ ಮ ಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1950

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  / ಲಿಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2400

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ಧವಯಥ / ರಾಭಮಯ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ತಾ ಪ  / ಚಂದಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಾಳಪ  / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2590 2600846017

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ಗಿರಿೇವ/G T ನೇಲಕಂಠಪ ` ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600845996

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ಭಹೇವವ ಯಪ /ನಂಜಮಯ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600845974

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C ನಂಜಪ /ಚಂದಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600845960

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗುರುಮೂತಿಿ.T /ತೇಟಪ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600845939

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ /ರುದರ ಪ ನಂದಿಫಟಿ ಲುಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2030 2600845915

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K C ನಿಂಗೇಗೌಡ/ಚಾಮಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600845820

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಂಖನಾಥ H /ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2180 2600845780

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ರಂಖಪ  / ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600845751

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸನುಮಂತಪ /ನೇಲಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2670 2600846056

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ /ಮೇಪ ಯಮಯ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 2600846030

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N L ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇತಿ/ಲಕಿೄ ಮ ೇಗೌಡ ನಂದಿಫಟಿ ಲುಲ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 31201000013355

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿಪ /ಲಿಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2935 85020512672

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ದವಯಥ/ರಾಭಮಯ ಫಳಿಾಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 31201000017684

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಔಲಲ ತಾ ಪ /ಚಂದಪ ಫಳಿಾ ಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 850323782362

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಾಳಪ /ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 31201000002648

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ /ಪುಟಿ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85042895681

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ದಾರ ಕಿಾಮಣಭಮ /ಕೇಟ್ರ ೇವಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120000190194

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C ನಾಖರಾಜ/T P ಚಂದರ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 31201000011393

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಭಯ ನಾಮಕ /ಗಂಗಾಯ ನಾಮಕ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1668 697101018460

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸುಮಿತರ ಭಮ /ಲೇ.ಚಂದರ ಚಾರ್ ಭರೆಔಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 8501910931-4

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಣಣ  L V/ವಿೇಯಬದರ ಪ  K ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 3120000009842

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಆನಂದ C/ಚಂದರ ನಾಮಕ ಮಂಚೇತರು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85016074315

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೇಕಯಭೇವಿ/ಲೇ.ಆನಂದಭೇವಿ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31195473701

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Y G ನಾಖರಾಜು/ಗುರುಫಷಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 697101027883

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಗಂಗಾಧಯಪ /ಲೇ.ರಂಖಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2990 7522500102217200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಷರಾಳಪ /ಸನುಮಂತಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1483 697101029499

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ  K /ಔಲಲ ತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2850 85026328576

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜಪ  G R/ರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2850 8502931278-8

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಿಂಜಿನಾಮಕ /ನಾನಾಯ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000010113

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಈವವ ಯಪ  S/ಸಿದದ ಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 85049421624

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹುಲಮಪ  / ಫಷಪ ಶಂಔಯಗಟಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 3120100008787

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರುದರ ಪ  / ನಂಜಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 31201000015598

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ರಾಧಭಮ  / ಫಷಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1790 31201000031694

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ತಳಚಬಾಯಿ / ಮಗಾಯ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2850 85017978977

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ D G ವಶಿಧಯ / ಗುಫಬ ಣಣ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2450 31201000033673

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ಶೇಕಯಪ  / ಗೇವಿಿಂದದಾಷಮಯ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1668 3120100008143

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕೃಶಣ ಮುತಿಿ L / ಲೇ.ಲಕಿ್ಷ ಮ ವಿಂಔಟವವ ಯಮಯ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1390 31201000034149

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ದೇವಿ / ರಂಖನಾಥ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 142401051000166

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಚನನ ಫಷಪ  / ಚಂದಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85038667297

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಪ  / ಸನುಮಂತಪ ನಂದಿ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85038836416

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  / ಫಷಪ ಮಯದಂಔಲು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85023519234

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಯದವ  / ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248316

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಅನುಸೂಮಭಮ  / ಈವವ ಯಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248292

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೈಮದ್ಇಬಾರ ಹಿಿಂ / ಸೈಮದ್ಅಸಭದ್ಾಬ್ ಔಲ್ವಲ ಳು ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248142

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಗೌಡ / ರಾಮಗೌಡ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248011

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸೆಲವ ಿಂ P / ಅಲಖರ್ ಗಣಗಿಲಔಟಿ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601068553

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಲೇಕವ / ನಾಖಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601068605

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಪಾಿತಭಮ /ಲೇಟಬ ಷಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601238127

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ರಂಖನಾಥ/ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155384

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಕ್ಮಾಯಸಾವ ಮಿ M /ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601154906



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಫಷರಾಜ L S/ಶೇಕಯಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155165

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S B ಶೇಕಯಪ /ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155312

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಭಹೇವವ ಯಪ /ಭಲಲ ಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155470

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಸಿದದ ಪ  G M/ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನ್ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155525

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ/ನಿಂಗೇಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155621

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಹನನ ಭಮ /ಜಾಮಗೌಡ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155682

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ಶಿಕ್ಮಾರ್ H K/H B ಔಲಲ ತಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601155776

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÙÓÆÐÀÐÀÐÔÖ´þ/¹Ñ¤Ñ�¦ÐÔ±»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601156050

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´»Ð±é/º�–Ð»Ðï ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248359

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘ÐùÿóÀÐÔó/Ã‘ÐÜ�¦ÐÔô ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601248404

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ðõ‘ÑÆÐ R/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090956

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¾ÑÃ�¦ÐÔô/‘Ù�»Ð�¦ÐÔô ‘Ð�›ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090963

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¡±é/‘Ù�»Ð�¦ÐÔô ‘Ð�›ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಲಿಂಗದಹಳಿಿ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090971

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ÇÀÐº ‘ÑÀÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090989

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T ´ÀÐÔó»Ðï/´ÀÐÔó±é ¢ÑÀÐ×¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090997

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐ¤Ð·Ð»Ðï/¤ÑÀÐÔ»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091007

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091044

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H B ¤Ñ¡»Ðï/H B ½ÊÐ»Ðï ¢ÑÀÐ×¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091024

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÀÐþ³ÐÀÐÔó/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ³Ð—Þ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091013

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H ¹Ñ¤Ñ•¦ÐÔ±»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091093

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘ÐÜÀÐÔó/›Ð�·Ðõ»Ðï ¾°Ð‘Ðê¹Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091107

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B K ›Ð�·Ðõ»Ðï/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ¾°Ð‘Ðê¹Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091127

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¡»Ðï/ÀÐÔÔ·Ðì»Ðï ¡Ã¸ÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091147

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©å»Ðï/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ƒ´ê―ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600864150

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·ÙìÓÆÐ Y R/¤Ñ¡ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601091967

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ±é/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600552341

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ºÓÃÀÐÔó/T ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601017440

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R R ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/ÄÙÓªý ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600533334

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ—Ó¾ÑÂÔ/¤ÑÀÐÔ¹Ñ�¦ÐÔÜ Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601089910

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•¡Ô•®ÐÊÑ÷ÁÔ/ÄÙÓªý ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601089935

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L M »ÐÔ©å»Ðï/ÄÙÓªý ÀÐÔÃö»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601089962

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÑÄÑ‘Ðù/T ¹Ð�¡Ô�®Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090068

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÃ»Ðï/Ë·Ðì»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090089

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÄÙÖÓ‘ÙÓÆÐ»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÎÐ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090109

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤ÐÀÐÔó/›Ð�·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090140

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L K ƒºÄý ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090243

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/‘Ù�›Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090281

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/¹Ð•¡»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600854896

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï/Ã�‘Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600864060

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ÌÙÖÊÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090909

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ñ¼ ÁÔÓ¹Ñ‘ÐùÀÐÔó/ÀÐÔ�¡Ô¹Ñ�¦ÐÔÜ ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090901

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÙÓÀÐÔÀÐ´/Late ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090893

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M N ¤Ñ¡ÆÙÓ‚¤Ð/ÄÙÓ, M R ¹Ñ¤Ñ�¦ÐÔ±ÊÑ÷ÁÔ Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2601090878

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÀÐÔó/Late ‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600548482

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó±é/¾°ÐÖ³Ð»Ðï ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600864133

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ»Ðï/¹Ð•¡»Ðï ÌÙÖÊÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600878730

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M H ÇÀÐÀÐÔÖ´þ/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1320 2600472873

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ±·Ñô¹Ñ�¦ÐÔÜ/ÊÐ‘Ðõ¹Ñ�¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600869371

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©å»Ðï/ÄÙÓªý ‘Ð¹Ð»Ðï ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600863945

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¢ÙÓÆÐ÷§/ÀÙÓÄÑ•¦ÐÔÔ·Ðì ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600869356

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S A ÊÐÔ¹Ð•·Ð/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï ÀÐÔ¤ÙÓ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600869367

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ¾°ÙÖÓÁ/¹Ñ¤Ñ•¦ÐÔ±¾ÙÖÓÁ �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600869347

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N S ÀÐÊÐ�³Ð/L E ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð ÀÐÔ¤ÙÓ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600552660

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð�–Ð¹ÑµÐ»Ðï/º�–Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600506847

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K V ÊÙÖÓÀÐÔÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/K N ÁÓ¤Ð±é ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600552539

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ¹Ñ�¦ÐÔÜ/ÄÙÖ‘ÙÓÆÐ¹Ñ�¦ÐÔÜ ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600507177

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¤Ñ¡/¹Ð¤ÐÊÐ»Ðï ÌÙÖÊÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600551683

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ�‘Ð¤Ð»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600507215

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð�–Ñ¹Ñ�¦ÐÔÜ/³ÙÖÎÐ›Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ ´–Ð®Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600506752

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï/›Ð�·Ðõ»Ðï ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600507172

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ��‘Ñ¤Ð»Ðï/†ÆÐ÷¤Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600800160

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C ÀÙ�‘ÐªÙÓÆÐ/›Û®Ð�¦ÐÔô ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600801408

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡/T ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600507215

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¡»Ðï/›Ð�·Ðõ»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600594951

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ�‘Ð¤ÐÀÐÔó/ÄÙÓªý ¤Ð�–Ð»Ðï ‘Ù�›ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600840917

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G C ¹Ñ–Ð¤Ñ¡/›Ð¹Ðî»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600420745

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Å�–Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ/ÊÐ‘Ðõ¹Ñ�¦ÐÔÜ ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065062

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘ÐùÿóÀÐÔó/ÊÐÔ½ñ�¦ÐÔô ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065093

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó±¹Ñ�¦ÐÔÜ/¤ÐÖ»Ðö¹Ñ�¦ÐÔÜ ‡®ÙÓÀÑ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065112

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B C ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/›Ð¹ÐîÀÐÔÃö»Ðï ·ÙÖÓ¤Ð¹ÑÎÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065123

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÅÓÄÑÀÐ´/Ã‘Ðùÿó± ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065134

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065146

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÃö³Ðê»Ðï/ÌÐÃ–Ð»Ðï ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065165

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/º�–Ð»Ðï ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065175

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÁÔÓªÑô¹Ñ�¦ÐÔÜ/‘ÑÃô¹Ñ�¦ÐÔÜ ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065192

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÔ·Ð¤Ð»Ðï/¹Ð¤ÐË�ÌÐ�¦ÐÔô Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065215

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÙÓÀÐ±Ë·Ðì»Ðï/¹Ð•¡Ô•®Ù»Ðï ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065241



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ³ÐÀÐÔó�¦ÐÔô G/–Ð�–Ð»Ðï �¦ÐÔ¤Ð�·Ð‘ÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065253

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/Å�–Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065266

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ±é»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065288

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M B —§¤Ñ¡/M T ½ÊÐ»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065303

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ¹ÐÔÊÐÖ�¦ÐÔÀÐÔó/„¹Ð�·ÐÀÐÔÖ´þ ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065313

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð»Ðï/´»ÙïÓÆÐ»Ðï ¡ÅìÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601065353

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N ›Ð�·ÐõÆÙÓ‚¤Ð�¦ÐÔô/¹Ð�¡Ô�®Ð�¦ÐÔô ¡ÅìÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063607

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/–Ð�–Ð»Ðï ¹Ñ–ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063655

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¡»Ðï/·ÑÊÐ»Ðï ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063676

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ‘Ñ�³Ð¤Ñ¡Ô/ÀÐÔÔ¤ÐÔ–ÙÓ�·Ðõ»Ðï ½Ô‘ÑÜ�½Ô¸ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063691

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T C ÆÙÓ‚¤Ð�¦ÐÔô/›Ð¹ÐîÁÓ¤Ð�¦ÐÔô ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063719

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐÆÐ�‘Ð¤Ð�¦ÐÔô/›Ð¹Ðî½ÊÐ»Ðï ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063727

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ�‘Ðõ¹Ñ�¦ÐÔÜ/ÄÑÃ¹Ñ�¦ÐÔÜ ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063754

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H P ½ÊÐ»Ðï/»ÐÀÐþ³Ð»Ðï ¢ÑÀÐ×¤ÐÌÙÖÊÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063768

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐ±éÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•¦ÐÔô ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063786

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð¹Ðî½ÊÐÀÐ¤Ñ·°Ðô/ÇõÓ‘Ð�¬Ð¤Ñ·°Ðô ƒ¿ñ¹ÐÌÙÖÎÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063806

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ „¹Ð�·ÐÀÐÔÖ´þ N P/»Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063826

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¡ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063843

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S R »Ðõ‘ÑÆÐ/S R ¤Ñ¡ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063862

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G M ¤Ð�–Ð»Ðï/ÀÐÔÌÑÅ�–Ð»Ðï —Ó¢Ù‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063892

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G M ¡�¦ÐÔ»Ðï/ÀÐÔÌÑÅ�–Ð»Ðï —Ó¢Ù‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063899

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ•³ÐÁÓ¤Ð»Ðï/•½ÎÐ»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601063917

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡»Ðï/·ÙÖ®ÐçÀÐÔÃö»Ðï ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601061406

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÙÓ±Ô‘ÐÀÐÔó/T B ÀÑÊÐÔ·ÙÓÀÐÀÐÔÖ´þ ³Ð®Ð–Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601061445

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÙÖÓÀÐÔ¹ÑµÐ»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ½�‘Ð¹Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601061479

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·Ñõ‘Ðù�¦ÐÔ±ÀÐÔó/Á¤ÐÔ»Ð‘Ðù»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601061498

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H »ÐÖ¢Ñ§ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/´ÀÐÔó»Ðï ‘Ñ¤ÙÌÐÏü�®Ðç¤ÐÌÐ«å ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971725

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ù�›Ð»Ðï/´ÀÐ¦Ñó¾ÙÖÓÁ ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971671

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ÀÙÖÓÌÐ¹ý ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/½ÊÐ»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971559

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N S ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï/ÇÀÐÅ�–Ð»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600970053

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N M ¾°Ñ–ÙÓþÆÐ»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï ƒ¹ÐÔÀÐ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600970003

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H R ÀÐÔ¤ÐÔÎÐ Ë·Ðì•¦ÐÔô/¤ÐÔ·Ðõ•¦ÐÔô ¢ÑÀÐ×¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968893

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N L ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï/Å�–Ð»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968878

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð³ÐîÀÐÔó/C T ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï œÓ¤Ð¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968861

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ D ›Ð�·ÐõÀÐÔó/–ÙÖÀÐÔóªÙÓÆÐ»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 600 2600968850

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ —§¤Ñ¡»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ³Ð®Ð–Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968822

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡•¦ÐÔ»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968814

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÔ·ÐõÀÐÔó/›Ð�·ÐõÁÓ¤Ð�¦ÐÔô ÍÓ¤Ù‘ÑÀÐ�–ÐÃ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968810

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐ¹Ñ•¦ÐÔÜ/¢Ñ³Ñõ¹Ñ•¦ÐÔÜ ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968797

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ•¡¹Ñ•¦ÐÔÜ/½ÊÐÀÐ¹Ñ•¦ÐÔÜ ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968788

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ²ÙéÓÆÐ/‘Ù�›Ð»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968834

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·ÙÖ®Ðç•¦ÐÔô/•¦ÐÔÏ•¦ÐÔ»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968801

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·ÐõÆÙÓ‚¤Ð»Ðï M/ÀÐÔÃöÿ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968783

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐÔÀÐ±þÀÐÔó/³ÐÀÐÔó•¦ÐÔô ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968267

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964483

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601005398

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÐÔ»Ðï/º�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004703

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©åÀÐÔó/»ÐÔ©å»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004707

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004711

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/·ÙÖ®ÐçÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004714

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Û®Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004721

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÀÐÔó/†¤Ð»Ðï ‘ÐÄÑö»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004725

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÑ‘ÐÀÐÔó/›Ð�·Ðõ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004728

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ·°ÐÀÐÔó/¤ÑÀÐÔ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004733

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÑÅ�–Ð»Ðï/ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004738

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð»Ðï/¹Ð�¡Ô�®Ð»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004745

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601004751

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Û¤ÐÀÐÔó/Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601036178

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ³Ñô¤ÐÀÐÔÃö»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ƒ´êÀÙÖ–ÙÞ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601036095

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÃÀÐÔó/—§�¦ÐÔ»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1 300 2601036122

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·ÙìÓÆÐ V M/ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601038183

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÑÀÐþ³ÐÀÐÔó/ ÄÙÓªý ¤ÙÓÀÐ±Ë·Ðì»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601038242

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ/Ã›Ñà¹Ñ�¦ÐÔÜ ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601038297

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ�‘Ðô½ÊÐ»Ðï/½ÊÐ»Ðï ÌÑ¸Ó‘Ù¤Ù ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601038433

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ�́ ¾ÑÂÔ/ÄÙÓªý –ÙÖÓ»Ñô¹Ñ�¦ÐÔÜ ¹Ñ–Ð¤Ñ¡»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601040331

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ±é¹Ñ•¦ÐÔÜ/»Ñ»Ð¹Ñ•¦ÐÔÜ •¦ÐÔ¤ÙÓÌÐÏü ³Ñ•®Ðô ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971725

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÑÅ�–Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971671

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÃö»Ðï/ÊÐ–ÐÔ¹Ð»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971559

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ¹Ñ�¦ÐÔÜ/´ÀÐÔó¹Ñ�¦ÐÔÜ ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600970053

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐÔÇÓÃ¾ÑÂÔ/ ÊÑ÷ÁÔ ¹Ñ•¦ÐÔÜ ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600970003

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ±é¹Ñ•¦ÐÔÜ/´ÀÐ¦Ñó¹Ñ•¦ÐÔÜ ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968893

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ D K ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï/‘Ð®ÐÔ¤Ð�¦ÐÔô Ë·Ðì¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968878

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968861

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/œ‘ÐÜ¤ÙÓÀÐ�¦ÐÔô Ë·Ðì¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 600 2600968850

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐÔÇÓÃ/ÄÙÓ. ¹Ñ–Ð»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968822

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ A H ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï/ƒÄÑö »ÐÔ¤Ð·Ð»Ðï ÌÑ¸Ó‘Ù¤Ù ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968814

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÁÀÐÔÃÀÐÔó/Ë·Ðì»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968810



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M R ��‘Ñ¤Ð»Ðï/¤ÙÓÀÐ±é ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968797

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ñ�³Ð¤Ñ¡Ô M R/¤ÙÓÀÐ±Ë·Ðì»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968788

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M L †ÆÐ÷¤Ð»Ðï/M L Å�–Ð»Ðï ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968834

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M G ¤ÐÔ·ÙõÓÆý/M B —§¤Ñ¡ ÀÐÔÔ•®Ùõ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968801

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·ÐõÆÙÓ‚¤Ð»Ðï M/ÀÐÔÃöÿ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968783

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐÔÀÐ±þÀÐÔó/³ÐÀÐÔó•¦ÐÔô ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600968267

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964483

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 600 2600964459

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÐÔ»Ðï/º�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964446

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©åÀÐÔó/»ÐÔ©å»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964420

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964378

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/·ÙÖ®ÐçÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964325

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Û®Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964297

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÀÐÔó/†¤Ð»Ðï ‘ÐÄÑö»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964281

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÑ‘ÐÀÐÔó/›Ð�·Ðõ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964249

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ·°ÐÀÐÔó/¤ÑÀÐÔ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964217

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÑÅ�–Ð»Ðï/ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600961303

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð»Ðï/¹Ð�¡Ô�®Ð»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600961321

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600961337

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Û¤ÐÀÐÔó/Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968233

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ³Ñô¤ÐÀÐÔÃö»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ƒ´êÀÙÖ–ÙÞ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968286

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÃÀÐÔó/—§�¦ÐÔ»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600968255

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·ÙìÓÆÐ V M/ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986820

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÐÔÀÐÔó/—§�¦ÐÔ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986804

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÙÓÈÐ»Ðï/›Û®Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986798

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ð§�¦ÐÔÀÐÔó/ÀÐÔÔ·Ðì¤Ð�–Ð»Ðï ÌÙ–ÐÞ®ÙÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600988716

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T B ÀÑÊÐÔ·ÙÓÀÐÀÐÔÖ´þ/½ÔÎÐü»Ðï ³Ð®Ð–Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600988681

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÔ·Ðì¤Ð�–Ð»Ðï/¤ÑÀÐÔ±é ÌÙ–ÐÞ®ÙÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973176

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï/‘ÙÖÓ®Ð»Ðï ‘ÐÄÑö»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973199

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H M ÊÐÔ¤ÙÓÆÐ/ÀÐÔÔ·Ðì¤Ð�–Ð»Ðï ÌÙ–ÐÞ®ÙÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973210

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H R ¤ÐÀÙÔÓÆÐ»Ðï/H R ÀÐÔÔ·Ðì¤Ð�–Ð»Ðï ÌÙ–ÐÞ®ÙÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973242

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Ð�–ÐÀÐÔó/½ÊÐÀÐ¤Ñ¡»Ðï S G ÊÙÖÄÑö»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600973253

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/–Ð�–Ð»Ðï –Ð¯ÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973272

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï/Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï –Ð¯ÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1050 2600973287

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÃöÀÐÔó/M D ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï ÀÐÔÔ–ÐÔÏ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973300

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ¤Ð·ÐÀÐÔó/»Ñ»Ð±é ½–ÐÞÀÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973313

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ C M ÊÙÖÓÀÐÔÆÙÓ‚¤Ð/C ÀÐÔÔ¤ÐÔ–ÙÓ�·Ðõ»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973325

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R ¤ÐÁ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý/G S ¤Ñ¡ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973343

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÁÓ�·Ðõ›Ñ§ J L/Ã‘Ðùÿó±›Ñ§ ¢ÑÀÐ×¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973355

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S R ¤Ñ¡»Ðï/¤ÑÀÐÔ•¦ÐÔô ÀÐÔÊÐ±‘Ù¤Ù ‘ÑÀÐÃÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973400

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M C ÁÆÐ÷¹ÑµÐ/›Ð¹ÐîÁÓ¤Ð»Ðï ÌÙÖÊÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973417

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¤Ñ¡»Ðï/�¦ÐÔÃö±é ¾°Ð‘Ðê¹Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973443

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/¤ÑÀÐÔ»Ðï ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973494

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/º�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973090

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973189

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÄÙÖÓ‘ÙÓÆÐ»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600973372

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡»Ðï/ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973583

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·ÑÊÐ»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601001085

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ¤Ð·ÐÀÐÔó/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601001104

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601001146

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601001025

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐØÈÐéÀÐÔÖ´þ/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2601001053

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ù�›Ð»Ðï/ºÓÃ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986839

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÖ³Ðþ»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986854

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986876

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V C –ÙÖÓ»ÑÃ/›Ð�·Ðõ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986904

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï ‘ÙÖ¤ÐªÙÓ–Ù¤Ù ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986930

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/—§�¦ÐÔ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986963

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð�¡»Ðï/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986996

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï –Ù¢Ùâ–ÙÖ�®Ð¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600982096

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R Å�–Ð¤Ñ¡Ô/G ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï –Û¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985186

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÃÅ³ÐÀÐÔó/ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985230

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï/‘ÐØÈÐé»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985281

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985817

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔóÀÐÔó/´ÀÐÔó¾ÙÖÓÁ ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985881

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï T/´ÀÐÔó»Ðï ƒÊÐÔ�®Ù ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600986072

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÀÙÔÓÆÐ T/´»ÙïÓÆÐ»Ðï ³Ð®Ð–Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971810

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ¤Ð�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971867

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•·Ð•¦ÐÔô K D/K M ½ÊÐ•¦ÐÔô ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600971927

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K S ¹Ð�¡Ô�®Ð�¦ÐÔô/ÇÀÐÅÀÐÔ–Ð�¦ÐÔô ‘Ñ¤ÙÓÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600972509

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S G ¹Ñ–Ð»Ðï/S K –ÐÔ�®Ð»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600972523

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/D K –ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600972590

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©å»Ðï/›Ð¹ÐîÀÐÔÃö»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600973079

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒ±é»Ðï¹Ñ�¦ÐÔÜ/½ÊÐÀÐ¹Ñ�¦ÐÔÜ ƒ´ê‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973083

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/’¤ÑÎÐ»Ðï ¾Ñ±Ö¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973086

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †¤ÐÀÐÔó/ÊÐ±é�¦ÐÔÃö¾ÙÖÓÁ ¾°Ð‘Ðê¹Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973088

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÃË·Ðì»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ¹Ñ¤Ð²Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600973089



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ƒÁ¹ÑÆý/»ÐÔ©å»Ðï ¢ÑÀÐ×¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 600 2600973095

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ³Ð—Þ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973100

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S R ¹Ñ–Ð¤Ñ¡»Ðï/G K ¤ÑÀÐÔ�¦ÐÔô ÇÀÐº ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973106

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T M ´»ÙïÓÆÐ»Ðï/ÀÐÔÔ·Ðì»Ðï ³Ñô–Ð·Ð‘ÐªÙå ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973116

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B R ÀÐÔ•¡»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ¾Ñ±Ö¤ÐÔ ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973127

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·ÐõÆÙÓ‚¤Ð»Ðï B R/¤ÑÀÐÔ»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973139

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï/‘Ù�›ÐÁÓ¤Ð»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973148

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ÐÊÑ÷ÁÔ/¤ÙÓÀÐ±é ƒ¡â�»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973155

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÙÖÓÀÐÔ±é/ÄÙÓ.¿Ó·Ð»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973165

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Ð�–ÐÀÐÔó/ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600881962

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ �¦ÙÖÓ–ÐÀÐÔó/´ÀÐÔó»Ðï ÀÐ®ÙÓ¤ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600881963

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï/¹Ð�¡Ô�®Ð»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600881966

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡•¦ÐÔ·ÙÓÀÐÀÐÔÖ´þ/»Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð•¦ÐÔô ½–ÐÞÀÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600881967

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ¢ý ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð G R/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï –Û¤Ð»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903266

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙ�‘ÐªÙÓÆÐ»Ðï/½ÊÐ»Ðï ‘ÐÄÑö»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903219

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ œ·Ñ¹Ð�·Ð G N/¹Ð�¡Ô�®Ð»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903222

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐ»Ðï/·ÙÖ®ÐçÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903224

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903228

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/º�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903229

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐ¦ÑÎÐÀÐÔó/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903233

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903235

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/º�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600854879

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V N ·ÙÓÀÐ¤Ñ¡Ô/K ºÓÃ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903242

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡»Ðï/ÀÐÔÃöÿ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903246

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V N ÀÐÔÌÐ•³ÙÓÆÐ/K ºÓÃ»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಶಿವನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903252

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔóÿÀÐÔó/¹Ð•̧  ´ÀÐÔó•¦ÐÔô ³Ð§Ó‘Ù¤Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903256

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B G  ÊÑÁ³ÐõÀÐÔó/·ÙÓÀÙÓ•·Ðõ»Ðï ÌÐÏ•¦ÐÔÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903257

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H R »Ðõ¾°ÐÔ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý/¤ÙÓ±Ô‘Ð�¦ÐÔô H D ÌÐÏ•¦ÐÔÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903260

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÄÙÖÓÍ³Ð/¹Ñ–Ð¤Ñ¡»Ðï ‘Ù¤ÙÌÙÖÊÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600903264

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐÅ�–Ð»Ðï/ÇÀÐ±é ¾Ù©å·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600968216

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ñ»Ð±é C/œ‘ÐÜ±é ·Ñô•»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985091

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¤Ñ¡/¤ÑÀÐÔ�¦ÐÔô ‘Ù¤ÙÌÙÖÊÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600985146

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ �¦ÙÖÓ—ÓÆÐ»Ðï/‘ÙÖÓ®Ð»Ðï ¾°ÙÚ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964909

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð¤ÐÊÐ»Ðï/¹Ð¤ÐÊÐ•¦ÐÔô ·ÙÖÓ¤Ð¹ÑÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 2600964857

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B K ÀÐÔ�¡»Ðï/‘Ð§½ÊÐ»Ðï ·Ñô•»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964843

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/º�–Ð»Ðï –ÙÓ¤ÐÀÐÔ¤Ð¯ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964830

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–ÐÀÐÔó/¤Ð�–Ð»Ðï ·ÙÖÓ¤Ð¹ÑÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964796

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÙõÓÀÐ¦Ñ/‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð ¢ÙÖÓ¯‘ÙÖÓ¯ÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964782

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÙÓÀÐ±Ë·Ðì»Ðï B/¾ÙÖÓ¤ÐÅ�–Ð»Ðï ¾Ù©å·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964774

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÀÙÔÓÆÐ/‘Ù�»Ð�¦ÐÔô ¾°ÙÚ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964765

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÑÀÐþ³ÐÀÐÔó/G N ‡ÀÙÔÓÆÐ ›Ñ‘ÙÖÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1100 2600964757

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐÇ·°Ð¤Ð/–ÐÔ½ñ±é ·ÙÖÓ¤Ð¹ÑÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964745

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †¤ÐÀÐÔó/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï –Ñô¤ÐÀÐÔ¤Ð¯ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964740

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ•¡»Ðï/ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï ¾°ÙÚ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964736

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ B V ›Ð�·Ðõ»Ðï/ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï ¾°ÙÚ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600964492

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½ÊÐÀÐ¤Ñ·°Ðô/›Ð�·Ð�¦ÐÔô ·ÙÖÓ¤Ð¹ÑÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973543

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Å�–Ð¤Ñ¡Ô B B/†ÆÐ÷¤Ð»Ðï ¾ÙÓ–ÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973504

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ•³Ð»Ðï B S/ÆÑ•³Ð»Ðï B S ¾ÙÓ–ÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973556

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ð»Ðï/´ÀÐÔó»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1300 2600973574

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ „¹Ð�·Ð K G/–Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600803688

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÔ¤ÐÔ–ÙÓ�·Ðõ»Ðï C/œ‘ÐÜÀÐÔÃö»Ðï ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2163 2600554109

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ðõ‘ÑÆý B M/ÀÐÔÔ¤ÐÔ–ÙÓÆÐ»Ðï ½–ÐÞÀÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600518436

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÑÀÐþ³ÐÀÐÔó B G/»ÐÔ©å»Ðï D ›Ð¹Ñî»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600488450

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð»Ðï B S/B S ÆÑ�³Ð»Ðï ¾ÙÓ–ÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600518879

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·ÑõÀÐÔ»Ðï G B/½ÊÐ»Ðï –ÙÖÓ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2935 2600706252

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÄÙöÓÆÐ»Ðï T/´ÀÐÔó»Ðï ‘ÐÄÑö»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600506031

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐÆÙÓ‚¤Ð»Ðï G/—§�¦ÐÔ»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2530 2600817326

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï/¤ÑÀÐÔ±é ‘ÐÔ¤ÐÔ½¤ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2255 2600236726

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÄÑô±ÀÐÔó G N/›Ð�·Ðõ»Ðï G K –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1800 2600192422

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2965 2600472460

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ¤ÐÔÎÐË·Ðì»Ðï H/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600706763

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600840850

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó²ý/¤Ð�–Ð»Ðï ÁÓ¤Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 2600378327

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ÐÊÑ÷ÁÔ/ÀÐÔÃö»Ðï ÀÐ¦ÑÎÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600472879

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G R¤ÐÔ·Ðõ»Ðï/¤ÙÓÀÐ±Ë·Ðì»Ðï –ÙÖ�®ÙÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874190

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó¹Ñ�¦ÐÔÜ / ›Ð�·Ñô¹Ñ�¦ÐÔÜ ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874199

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐ¤ÐÊÐÀÐÔó / N R ÀÐÔ•¡»Ðï ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2050 2600874171

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ�³ÐÀÐÔó / ¤Ñ¡‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 2600869379

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó¤Ñ�¦ÐÔ»Ðï / ‘ÙÖÓ®Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864136

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ P ÆÐ�‘Ð¤Ð»Ðï / »ÐÖ¢ÑÄÙÓ–Û®Ð ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2780 2600878719

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÙÓ‚¤Ð»Ðï Y H /  ÌÑÃ»Ðï Y H �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600869357

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð E / †¤Ð»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878705

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï / ½¹Ð»Ðï ÌÙÖÊÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878750

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡–Ð¸ÓÆÐ / ¢Ñ¹Ð»Ðï ¤Ð�–Ð¹ÑµÐ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878729

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÀÙÔÓÆÐ / Ë·Ðì»Ðï ¤Ð�–Ð¹ÑµÐ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2050 2600874155

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï / ½ÊÐ»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600878746

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ðõ‘ÑÆÐ / ÀÐÔ§�¦ÐÔ»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600863938



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N L ÀÐÔ�¡»Ðï / Ã‘ÙùÿóÓ–Û®Ð ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600864075

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÀÐÔÃÀÐÔó / Ã‘ÙùÿóÓ–Û®Ð –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864152

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¾Ñ½Ô¹Ñ•¦ÐÔÜ / »Ñ»Ð¹Ñ•¦ÐÔÜ –Ð�–ÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864165

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G S ·ÙÓÀÐ¤Ñ¡Ô/Ë·Ðì»Ðï K –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1635 2600874159

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©å»Ðï/†¤Ð»Ðï ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1880 2600863993

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G ÇÀÑ¹Ð�·Ð/B T –Ð�–Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864119

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð•¦ÐÔô/·ÙÓÁ¤Ð•¦ÐÔô �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864160

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/¹Ð•¡»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600878721

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÐÁ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/ÄÙÓ.–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600874200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÃ»Ðï/·ÙÓÀÐÃ¹Ñ•¦ÐÔÜ ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600878747

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð³ÐîÀÐÔó/ÆÐ�‘Ð¤Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864158

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N M º�–Ð»Ðï/N T ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï ÌÙÖÊÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1514 2600864110

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï L R/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600864113

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ R Á¤ÐÖ»Ñ‘Ðù/T ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ‘ÐÃö´ê»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 2600864129

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ J C ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/›Û®Ð»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600864114

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÖÓÌÐ¹ý ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600864102

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÄÙÖÓÄÑ’ù/›Ð�·Ðõ»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600864164

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L K ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/‘Ð§�¦ÐÔÀÐÔó ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600854880

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ§–Ð»Ðï C R/¤ÑÀÐÔ±é ÌÙÖÊÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1800 2600854877

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ H »ÐÔ©å¤ÑÀÐÔ/ÌÐÔ›Ðà�¦ÐÔô ³Ð±Ò–ÙÓ¾ÙÚÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 2600854892

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ÐÊÑ÷ÁÔ/B P ÆÐ�‘Ð¤Ð»Ðï ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1625 2600854891

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ð§�¦ÐÔÀÐÔó/–ÙÖÓÁ�·Ð·ÑÊÐ�¦ÐÔô ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600854890

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÀÐþ·Ð�/œ¹Ðî»Ðï ‘ÐÃö´ê»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854131

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·Ðõ»Ðï/ÄÙÓ.ÀÐÔ�¡±é ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2800 2600854130

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐ¦ÛÎÙÓÆÐ/¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854129

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N R ¡–Ð¸ÓÆÐ/N S ¤ÑÀÙÔÓ–Û®Ð ´–Ð®Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 2600854128

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔó•¦ÐÔô/Ë·Ðì»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2715 2600854127

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Á¤ÙÓÆý B R/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2130 2600854126

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ñ�³ÐÀÐÔóK S/¹Ñ–Ð¤Ñ¢ý �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600854125

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M K ¤ÑÀÐÔ›Ð�·Ðõ»Ðï/‘Ð�½�¦ÐÔô ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854124

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T –Û®Ð�¦ÐÔô/´ÀÐÔó�¦ÐÔô ÌÙÖÊÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854123

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÙÖ¤Ñô¹Ñ•¦ÐÔÜ/ÊÙÖÓÀÐÔö¹Ñ•¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854122

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V K ¤ÑÀÐÔÔ/‘Ð»Ðþ¹ý ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600854136

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L B »ÐÖÀÐþ›Ñ¤ý/¾ÙÚ¤Ð›Ñ¤ý  L K Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854135

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·ÙÓ¹Ñô¹Ñ•¦ÐÔÜ/³ÑÀÐ¤Ðô¹Ñ•¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600854134

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †¤Ð¹Ñ�¦ÐÔ‘Ð/Ã›Ðà¹Ñ�¦ÐÔ‘Ð ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850145

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600850143

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Á¤ÐÔ»Ñ‘Ðù Y N /ÄÙÓ.¹Ð�¡»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850128

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð�–Ð»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850127

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´õÓÀÙ±Ò/ÇõÓºÀÑÊÐ ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850126

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹ÙÓ³ÐõÀÐÔó/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2700 2600850123

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘ÙùÿóÓ·ÙÓÀÐÀÐÔó/»ÐÔ©å±é ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850142

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÙÔÚÄÑ¤Ð»Ðï/ÀÐÔÃö»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 2600850138

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÖ®Ðö—§�¦ÐÔ»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850140

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¤Ñ¡/ÆÐ�‘Ð¤Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 2600850130

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Û¤ÐÀÐÔó/M S ��‘Ñ¤Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850131

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÃ’ù/‘Ù�»ÙÓ–Û®Ð ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 2600850134

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ³ÑÀÐ¤Ð¹Ñ•¦ÐÔÜ/³ÙÖÓÎÐà¹Ñ•¦ÐÔÜ ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600854900

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ½Ã¤ÑÀÐÔ/¤Ð�–Ð�¦ÐÔô ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600854899

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹ÐÁÓ¹ÐÔÜÀÐ¦Ñ¤ý L R/L ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1625 2600854898

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ð¤ÐË�ÌÐÀÐÔÖ´þ/‡–Ðõ»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600854911

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/¡ÀÙÓ¤Ð�–Ð»Ðï ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600854910

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇÀÐÅ�–Ð»Ðï/·ÙÖ®Ðç�¦ÐÔô ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600854909

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ñ―ÐÀÙÓ�·Ðõ/‘Ù�›Ð»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1606 2600854908

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÀÐÔó/¤ÑÀÐÔ›Ð�·Ðõ»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1823 2600854907

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ¤ÑÀÐÔ›Ð�·Ðõ»Ðï/ºÓÃ»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600854906

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÙÖÓÀÐÔÆÙÓ‚¤Ð»Ðï/–Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1297 2600854912

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –ÐÔ¤ÐÔÆÑ�³Ð»Ðï/º�–Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600854918

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÊÐ�³Ð‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/Ë·Ðì»Ðï ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1112 2600854917

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ¹Ð¤ÐË•ÌÐ•¦ÐÔô/Ë·Ðì»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600854916

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð³ÐîÀÐÔó/ÄÙÖÓ‘ÙÓÆÐ K M ÌÙÖÊÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1800 2600854915

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¾°Ñ–Ðô/B ÀÐÔ�¡»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600854914

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐ–ÐÔ¹ÐÀÐÔó/Ë·Ðì»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 2600854888

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÑÎÑ›Ñ§/ÄÙÓ.¾ÙÚ¤Ñ›Ñ§ ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1353 2600854887

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M N ÀÙÖÓÌÐ¹ý ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý/M S ¹Ð�¡»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1675 2600854886

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G S ·ÙÓÀÐ¤Ñ¡Ô/Ë·Ðì›Ñ�¦ÐÔþ –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 2600854884

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÃöÀÐÔó/†ÆÐ÷¤Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1884 2600854883

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÙÔÓ–Û®Ð/¾ÙÖÀÙÔóÅ�–ÙÓ–Û®Ð ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2080 2600854882

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †¤Ð±é/—§�¦ÐÔ»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 2600854881

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó�¦ÐÔô/ËÓ³Ð±é ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 2600854895

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÙÖÓÀÐÔÃ/–Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600854897

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡�¦ÐÔÃ’ùÿó/Ë·Ðì�¦ÐÔô ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1475 2600854896

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †ÆÐ÷¤Ð»Ðï/—®Ðç¤Ð�–Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1420 2600854905

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ºÓÃÀÐÔó/¢Ñ¹Ð»Ðï ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 2600854904

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ —Ó³Ñ B C/ÄÙÖÓ‘ÙÓÆÐ ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 2600854903

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÅÓÄÑÀÐ´/ÄÙÖÓ‘ÙÓÆÐ»Ðï U B ÀÐÔ¤ÙÓ‘ÐÃöÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1850 2600854902

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï/¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1950 2600854901



CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ –Û§¾ÑÂÔ/‘ÐØÈÐé¹Ñ�¦ÐÔÜ ·ÙÖ®ÐçÅ�–Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 85018663489

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐ¤ÙÖÓ¡ÀÐÔó/¤ÑÀÐÔ±é ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 85043529044

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·ÑÊÐ»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•³Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1915 31201000011207

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ�¢Ñ¹Ñ�¦ÐÔÜ/ƒ¢Ñä¹Ñ�¦ÐÔÜ ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 85018004414

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T O ¡�¦ÐÔ±é¤Ñ·°Ðô/��‘Ñ¤Ð�¦ÐÔô ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2250 85027769950

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ·ÑÊÐ»Ðï/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2150 85045842035

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G N ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/ºÓÃ»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000006838

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔ©å¹Ñ�¦ÐÔÜ/‚�»Ñô¹Ñ�¦ÐÔÜ ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 13256003684

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð/¤ÐÔ·Ðõ»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 31201000009904

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ�¡Ô¹ÑµÐ/†¤Ð�¦ÐÔô ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000013720

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð�–Ð¹ÑµÐ»Ðï/º�–Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1421 85046555254

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ K S ÄÙÖÓ‘ÙÓÆý/ÊÐ·ÑÇÀÐ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 33318322243

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N C —Ó³Ñ/�¦ÙÖÓ—ÆÐ Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85038413989

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÐÔ›Ð�·Ðõ/¹Ñ–Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2300 85030366706

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë¸ì¾ÑÂÔ/ÊÙÖÓÀÐÔö¹Ñ•¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1200 85017735242

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L G ¤Ð�–Ð»Ðï/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 85029438246

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÇõÓºÀÑÊÐÆÙ«å/ÊÐÔ½ñ•¦ÐÔô ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 31201000012878

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÑÅ¾ÑÂÔ/ÆÙÓ‚¤Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 85038002560

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ V ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð/ÀÙÓ±Ô–ÙÖÓ»ÑÃ ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2280 85028479181

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ k s »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/ÊÐ�–Ð»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 520101036293489

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¼Ó’ö¾ÑÂÔ/‘ÑÎÑô¹Ñ�¦ÐÔÜ ÌÑÎÐÖ¤ÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85050776366

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T L ¹Ñ–Ð¤Ñ¢ý/Ã‘Ðùÿó± ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1600 34968471434

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G  H ›Ð�·Ðõ»Ðï/ÄÙÓ.ÌÐÃ–Ð»Ðï ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1485 14240104001779

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¡Ô•¡»Ðï/ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ•¦ÐÔô ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 132560058229

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‡ÀÙÔÓÆý/Ë·Ðì»Ðï ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1545 120000263029

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ��‘Ñ¤Ð»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1500 85019032087

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÑ¤Ð·ÐÀÐÔó/Ë·Ðì»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000008660

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Á¤ÙÖ»Ñ‘Ðù»Ðï Y S/M K Ë·Ðì»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 7522500101903200

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ�³Ð»Ðï/‡®ÐÔ–Ð»Ðï ÊÐÌÑô¸õ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2100 85018218348

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ‘ÐÔ�³ÐÎÐ/¹Ñ–Ð¤Ñ¡Ô K N ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1236 520191028454150

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ M S ÇÀÐ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï/ÄÙÓ. Ë·Ðì»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1700 85024608033

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï/¤ÑÀÐÔ»Ðï ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85024778390

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »Ðõ»ÐÔÃö/M L ¤Ð―ÐÔ»Ð´ ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85018779776

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó±/ƒÊÐ�̧  ´ÀÐÔó±é ÌÐÔÅ´ÀÐ¦Ñó»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1946 31201000021060

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘Ð§�¦ÐÔÀÐÔó/ÀÐÔÄÙöÓ–Û®Ð –ÙÖ±—Ã‘ÐªÙå ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000020273

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ T G ÀÐÔ�¡Ô¹ÑµÐ/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 31201000002384

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ�‘Ð¤Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ/‘ÐØÈÐé¹Ñ�¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1390 7522500102483500

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ †ÆÐ÷¤Ð»Ðï/Ë·Ðì»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 85027531111

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤Ð�–Ð¹ÑµÐ/–ÙÖÓÁ�·Ð»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 31201000032137

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ´ÀÐÔ±é/Ë·Ðì»Ðï ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1390 31201000013699

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¤ÑÀÐÔ›Ð�·Ðõ»Ðï/‡–ÙõÓ–Û®Ð ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 31201000010495

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L S ÀÐÊÐÀÐ¤Ñ¡Ô/ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ‘ÑÀÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1823 31201000009626

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N –Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 312010000032327

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ S ›Ð�·ÐõÀÐÔó/ÀÐÔÖ®Ðö—§�¦ÐÔ»Ðï Œ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000012120

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó¹Ñ�¦ÐÔ‘Ð/–ÐÔ¤ÐÔÀÐ¹Ñ�¦ÐÔ‘Ð ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 31201000013819

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÊÐ¤ÙÖÓ¡ÀÐÔó/ÀÐÔ•¡»Ðï ‘Ù�›Ñ»ÐÔ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2950 31201000009574

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð¹ÐîÀÐÔó/ÄÙÓ,†¤Ð»Ðï �¦ÐÔ¤Ð·Ð�‘ÐÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2845 697101026498

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ›Ð�·ÐõÀÐÔó/‘ÐØÈÐéÀÐÔÖ´þ ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2840 85040375833

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÀÐÔÃ/¤ÑÀÐÔ±é ÆÐ�‘Ð¤Ð―Ð©å ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1730 138500101005032

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÐÔÈÑï �¦Ð¦Ñ¹Ù ¡�¦ÐÔÀÐÔó/��‘Ñ¤Ð»Ðï ÀÐÔÄÙöÓ¹ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1297 31201000014625

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ë·Ðì»Ðï/¹Ñ–Ð»Ðï –ÐÔÎÐü·ÐÀÐÔ¹Ù ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 13298015557

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ G K ÀÐÔÌÙÓÆÐ÷¤Ð»Ðï/‘Ð§�¦ÐÔ»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 85045472334

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÀÐÔ•¡ÀÐÔó/ÄÙÓ.ÇÀÐ±é ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 31201000032869

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¹Ñ–Ð¹Ñ�¦ÐÔÜ/Ã‘Ðùÿó± ‡®ÙÓÀÑ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2470 120000031833

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¢ÙÓÀÐ¦ýú Á ½®ýþ/§›Ð©þ½®ýþ ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 120001606013

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ J M ºÓÃ‘Ð�¬Ð»Ðï/ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2750 85023927185

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Á¡�¦ÐÔ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð N/ÄÙÓ.¹Ñ¤Ñ�¦ÐÔ± ‘ÐÄÑöÎÐÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2900 13256029057

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ L G ÇÀÐ»ÐõÊÑ·ý/L N –Ð�–Ñ·°Ð¤Ð»Ðï Å�–Ð·ÐÌÐÏü ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1550 850296651145

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ÐÊÑ÷ÁÔ/��‘Ñ¤Ð�¦ÐÔô ³Ñê–Ð·Ð¾Ñ— ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1575 85026605755

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ Ã‘Ðùÿó±¹Ñ�¦ÐÔÜ/¹Ñ–Ñô¹Ñ�¦ÐÔÜ ¹Ð•̧ ½©åÃÔ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2500 620070106727

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ÆÐ�‘Ð¤Ð/–Ð�–Ð»Ðï ¹Ð�̧  ½©åÃÔ ‘ÑÄÙÖÓº ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1854 620070071088

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ »ÑÀÐþ´¾ÑÂÔ/ÆÑÀÐÔ¹Ñ•¦ÐÔÜ –ÙÖ±—Ã‘ÐªÙå-½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000010319

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ N »Ðõ¾°ÑÀÐ´/¹Ð•¡Ô•®Ð»Ðï ³Ñô–Ð·Ð¾Ñ— ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 31201000015882

CHD ಆಲೂಖಡ್ಡ  ವಿಶೇಶ ಪಾಯ ಕಜ್ ¢ÑÐ¹Ð »Ðõ‘ÑÆÐ/ÀÐÔÔºÊÑ÷ÁÔ ½ÎÑüÀÐ¤Ð ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3000 697101024143

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಪ. ಪ. ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಪಾತೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.3 77500 349804571133 120000844151

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇ ಸಿದದ ಪ ಹೇನ್ನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.2 77500 280410811041 85016842788

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.39 77500 288477702996 52010121664005

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ನೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಸೂಯಪುಯ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.06 77500 835918974661 132301010002159

CHD ಪಾಲಭನ್ ಗಟಔ ನಮಾಿಣ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕಾಭನಕೄರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 ಚ. ಮಿೇ 1409400 73801192169 10956111000441

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ನಿಂಗಾಬೇವಿ ಬಿನ್ ತಿಭಮಬೇವಿ ಎಮೄಮದೊೇಡಿ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.2 621000 633646842355 10956111000441

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ಸಿ, ಆರ್, ಯಘು ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.1 342000 717954734044 10956111000441

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಪಾ ಂಿ್ತಭಮ  ಕೇ ಲೇ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 918669438986 64192555819

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಪೄರ ೇಭ ಕಿಂ ಯಮವವ ಯಪ ಹೇನ್ನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 374274403296 13262001884

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಮಂಜುಳ ,ಕ ವೇದ ಮೂತಿ ಂಿ್ ಉಡುಗೆರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 621284855535 85021442499

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಮಾದಪ  ಔಕ ಲಗೆರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 609232722601 1452500100906700

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಎಿಂ, ಜಔಕ ನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 484278523876 13262009362

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಎಮೄಮ ದೊೇಡಿ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 341468431213 1527101004739

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 680106015726 120000952155



CHD ಡಿೇಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಪ ಸೆರ್ಟ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕಾಭನಕೄರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1 20000 738011921269 09172200023045

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಔಲ್ಲ ೇವಪ ಸಿಿಂಖಟಗೆರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 ಚ. ಮಿೇ 252000 799257522671 620110059514

CHD ಪಾಲಭನ್ಮಲಲ  ಬೆಳೆದದ ತಿ ಸುಣಿಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 504000 ;464209966579 1452500100827801

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4000 ಚ. ಮಿೇ 280000 642620048783 520101216653661

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಈವವ ಯಭಮ  ಕಿಂ ನಂಜುಿಂಡಪ ಬಿ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.25 77500 495259884913 85047959652

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ವಶಿಔಲ್ವ ಕಿಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಅಿಂಚ್ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.16 77500 284490930121 132901011000837

CHD ಬೆಳೆದದ ತಿ ಎನ್, ಎಸ್. ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಷಣನ ಭಲಲ ಮಯ ನಡಗಟಿ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.4 280000 305666995505 ;7482500100299101

CHD ಬೆಳೆದದ ತಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ  ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.4 280000 700650043065 0553119022390

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಸುಣ ಂಿ್ಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.4 139500 464209966579 1452500100827801

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕಾಭನಕೄರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 15*15*3ಮಿೇ 80702 738011921269 09172200023045

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಬೇಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖಪ ಚಿನಔಯನಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 21*21*3ಮಿೇ 77500 830486601360 102401011005514

CHD ಬೆಳೆದದ ತಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಿಂದಪ ಕಾಭನಕೄರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2000 ಚ. ಮಿೇ 252000 738011921269 09172200023045

CHD ಪಾಲಭನ್ ಗಟಔ ನಮಾಿಣ ಸುಣಿಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4000 ಚ. ಮಿೇ 2745000 464209966579 10956111000441

CHD ನ್ಯಳ್ಳನ ಯದ್ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ನಡಗಟಿ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4000 ಚ. ಮಿೇ 768000 700650043065 0553119022390

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ಎನ್, ಎಸ್. ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಷಣನ ಭಲಲ ಮಯ ನಡಗಟಿ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4000 ಚ. ಮಿೇ 768000 305666995505 7482500100299101

CHD ನ್ಯಳು ಯದ್ ಜಿ. ಎ. ವಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಅರುಣಕ್ಮಾರ್ ಕದಿಗೆರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4000 ಚ. ಮಿೇ 280000 352653126833 ;30450645851

CHD ಡಿೇಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಪ ಸೆರ್ಟ ಸುಣಿಭಮ  ಕಿಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲ್ಕ ರೆ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1 20000 464209966579 ,1452500100827500

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.36 77500 602612954858 120001126707

CHD ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹೂಲಸಳಿ್ಳ ಅಜಂುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.18 77500 673713140979 0242500100262501

7ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀPÀÄªÀiÁgï n.J. ©£ï CªÀÄÈvÀAiÀÄå vÉÆÃgÀtªÀiÁªÀÅ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.39 8500 3949 0652 3603 100201011003391

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.PÉ. PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÉAZÀAiÀÄå PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ/¨Á¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.84 6000 3316 3173 6122 5392119000004

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CdÓAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.21 6000 8329 6106 4355 13268005431

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÁÖ£ÁAiÀÄÌ PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.30 4500 5116 7539 6861 1465108004777

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¸ÀtÚªÀÄjAiÀÄAiÀÄå PÀÉÆÃrºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.41 3780 7323 7729 8347 6547000100015762

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå §ÆzsÀ¤PÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 7200 3673 5168 5939 083801000008046

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï CdÓ¥Àà wªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.17 8100 3712 8261 6855 8507101334893

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÁ®AiÀÄå ©£ï ¹zÀÝ¤AUÀAiÀÄå UËqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.29 2500 5182 0814 4954 4869101000704

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ®PÀÌAiÀÄå ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.22 8600 2852 0299 9292 09002050004675

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï VqÀØAiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 3600 5735 3706 1002 100201011002691

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÁ¸ÀÄ ©£ï vÀÄPÀæ ªÉÄÃ¹Ûç PÀqÀªÀAw ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 6300 869028923309 7222500100673101

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀÄZÀÑAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå D®ÆÝgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3600 3373 7077 8353 120000761830

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ®èAiÀÄå ©.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 3600 8472 2524 4962 85023096635

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï FgÀAiÀÄå EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3600 3333 957 6581 5389108000423

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ª«ÃgÀ s̈ÀzÀæAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 5500 8282 6018 8818 10460051000048

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀÆªÀ¥Àà PÀÆzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 2340 3621 3859 3958 100201011002622

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå PÀÆzÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 5400 2319 9673 0389 844310100002186

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3600 7031 0979 8566 4870119001070

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.15 8980 5561 9283 3303 104601010018413

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï FgÀAiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3600 9488 4383 2381 100201011001101

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GzÀÝAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5200 6788 3385 9649 620140118486

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.06 5400 9108 9237 2879 620140038611

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3600 668143215316 5389108000195

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀÄÄUÀÄ¼ÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.90 5500 7580 4384 6634 85016059137

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.¹. wªÀÄäAiÀÄå ©£ï aPÀÌAiÀÄå ªÀÄÄUÀÄ¼ÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 5000 8120 2922 0597 85149027432

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

°AUÀªÀÄÆwð ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà ®PÀÌªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 3229 3796 7013 4643 1465101007322

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÉ.Dgï.§¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï PÉ.Dgï. gÁªÉÄÃUËqÀ PÀ¢æ«Ä¢æ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 6000 2609 7522 2035 13263008335

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÉÃUËqÀ PÀtÂªÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2386 2637 6333 1529101003387

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÉÃªÀt ¹zÉÝÃUËqÀ ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 4000 5010 2729 2830 0666101006617

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 2250 4027 8706 9683 0666101003149

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ ¨sÀPÀÛgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5000 7436 6083 0471 09002200052215

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«ÃgÀ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 4000 6183 0309 0130 8502661949

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5000 7749 5298 6614 0666101005072

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀ À̧AvÀPÀÄªÀiÁj PÉÆÃA PÉ.PÉ. ¥ÀæPÁ±ï PÀ©â£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.22 1000 3558 3082 8577 620170040251

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉ.PÉ. £ÁUÀgÁdÄ ©£ï PÉ.J¸ï.PÉAZÉÃUËqÀ ºÀÉÆ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 1000 6753 9644 4815 09230100004955

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄzsÁ J.JA. PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 1000 3338 1842 3271 33066750420

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±ï PÉ.Dgï. ©£ï PÉ.Dgï. gÁªÉÄÃUËqÀ PÀ¢æªÀÄ¢æ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.39 6000 8678 1677 1927 104601011002073

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PËsÀvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.85 6000 7423 6587 9186 64166855258

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÀÉÆqÀØªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 6000 2094 5186 9204 85026392983

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

D£ÀAzÀ ©£ï PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 4500 9721 3691 7350 0666101013774

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 6000 3377 1468 4069 13267008466

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀjUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 6000 666101016992

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«gÀÆ¥ÁPÀë ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5000 3894 6312 5049 0666101007749

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÀÝ¥Àà ©£ï £ÀAd¥Àà ¹A¢UÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5000 3090 7510 7272 0666101002908

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÉÃUËqÀ ©£ï UÀÄAqÉÃUËqÀ PÀA©ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.95 2000 2287 4117 4515 54010993685

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©ÃgÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PËsÀvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 4000 3401 6476 1166 85045023773

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

eÉ.E. UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ DgÀzÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 5900 9499 8948 7841 13249032773

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ®PÉÌÃUËqÀ ªÀÄ É̄ð ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 5900 2305 2726 1374 85036620501

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

f.PÉ. UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 5000 2976 8303 2031 13249032773

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«gÀÆ¥ÁPÀë ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ªÀiÁUÀr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 2000 3502 1502 0498 4218101001600

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ¨Á¼ÉÃUËqÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 4000 3327  8436 2751 4218101000202

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PËsÀvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3500 85052163008

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

D£ÀAzÀÉÃUËqÀ ©£ï «ÃgÉÃUËqÀ PÀ©âPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 2000 4084 4008 9375 13249030913

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀA¢Ã¥ï f.J£ï. ©£ï £ÁUÀgÁeÉÃUËqÀ UÀAd®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 3500 7131 3776 4272 332501000000792

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀgÁdÄ PÉ.JA. ©£ï ªÀÄjUËqÀ PÀmÉÖwªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.95 1200 9092 6313 5341 0666101009398

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃ±À ©£ï FgÉÃUËqÀ F±ÀégÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1200 8075 0825 6362 0666101013431

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

FgÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØAiÀÄå CwÛVj ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 4000 4693 8761 8533 1467108005591

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥Àæ¸À£Àß PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.36 7500 7777 8868 5077 1772500100010001

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.03 3500 6547 2719 0809 7222500100537001



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¨sÁgÀw PÉÆÃA ²ªÀtÚ ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.03 6500 7593 4384 3838 7222500100458501

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÉAZÀAiÀÄå vÉÆUÀj ºÀAPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3000 7410 5518 4545 574802010000757

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®èAiÀÄå ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6500 6012 1255 9933 7222500100861101

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÀÚ ¦ ©£ï ¥ÀAV vÉÆUÀj ºÀAPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.17 6000 5066 3477 9074 1467101000153

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀtÚ ©£ï ªÀi®èAiÀÄå ²gÀªÁ¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 5.00 6500 3170 3358 9034 72225001298801

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÀÁAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©¸ÀVßªÀÄoÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 7.30 6500 9726 7669 0330 54038256142

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖ£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA ZÀ£ÀßAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 1800 2012 0011 4692 4870119000587

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÉÃ±À ©£ï PÉAZÀAiÀÄå EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9000 9533 9924 6621 844310100000663

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï VqÀØAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 5400 51387708 5735 620170083841

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¤ªÁðtAiÀÄå C®èA¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9000 4660 6307 8371 13247026829

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zsÀªÀÄð ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 5400 9030 6646 6133 2386108006709

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GªÉÄÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 7000 2402 7945 9466 120001178019

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄzsÁ PÉÆÃA «gÀÆ¥ÁPÀëAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.50 4500 6772 7627 0719 2386108003763

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁeÉÃ±ï ©£ï aPÀÌAiÀÄå aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.13 4500 6639 54064 6410 620170014243

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±ï ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.20 9000 2852 6312 0984 2386108003786

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9000 9446 2927 4410 6201 76054264

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.32 6000 7796 3218 3960 2386108006630

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉAZÀAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.16 4500 9016 4819 0703 64170059269

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀUÀ£ÀAiÀÄå ©£ï ¸ÀUÀ£ÀAiÀÄå ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 9000 6963 7103 7007 1326 7000466

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA dªÀgÀAiÀÄå UÀÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 3.00 9000 2177 3803 5812 3236 274687

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.64 5700 5466 4342 1596 13268001050

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï wgÀÄªÀÄ®AiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 4000 2584 5020 8964 13286001263

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 2700 7128 4570 3005 1465101002662

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©UÀÀÎzÉÃªÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 6000 8690 6303 0937 13249021444

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

FgÀAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 7350 2563 9379 2191 13263010729

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÄªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.10 6000 4523 6206 3365 104601050018401

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 6000 5718 3922 7538 104601011002819

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA CuÉÚÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 6000 9720 4633 0551 104601011003001

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

D°é£ï ¦AmÉÆÃ ©£ï ªÀiÁnð£À ¦AmÉÆÃ ªÀ¸ÁÛgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.15 4500 6790 8540 9668 008100101006115

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 2250 5038 6185 8546 309701000002104

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA £ÀÁgÁAiÀÄt ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 5500 3850 3426 0559 09002010108020

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

VjdªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚAiÀÄå ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5500 8450 8417 4898 13267005602

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉZï.r. gÀ« ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.67 7500 6588 7843 7537 100201010002327

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.90 4500 9478 8572 4152 85029497177

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÀmÉÃ±À ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 4500 8335 3825 1029 85021877430

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ¢Ã±ï ©£ï GzÉÝÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5300 3486 3723 7380 5392101000041

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï CtÚ¥Àà ±ÉnÖ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.10 7500 2403 8193 0358 118801011000153

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CtÚ¥Àà ±ÉnÖ ©£ï CtÚ¥Àà ±ÉnÖ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.70 7500 4561 3380 2267 0865101021357

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgï ºÀÄ¬ÄUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 6000 8926 8966 9021 113601011001152

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7500 9385 6375 9002 22160110004173

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7500 5257 7890 4174 118801611000723

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7500 9024 0110 2081 118801011000006

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 7500 3031 8721 0987 0522500102030701

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®QëöäÃ PÉÆÃA ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.51 3800 489 2339 5028 118801011002347

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ªÀ¸ÁÛgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.97 7200 3462 9799 5572 309701000000625

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÀÉÃµÀ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6350 5432 8360 3865 153110100580

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¤AUÀAiÀÄå PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.30 9000 9554 6912 8348 5392101000582

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀÆªÀªÀÄÄä PÉÆÃA zÁåªÀAiÀÄå PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.95 9000 9883 5882 8026 5392108001055

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁåªÀAiÀÄå ©£ï PÀjAiÀÄAiÀÄå PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.78 6960 5598 5407 6990 5392 101001119

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀ¥Àà ©£ï CtÄÚ AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.75 6350 8868 6421 6396 5392101000698

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

VqÀØAiÀÄå PÉÆÃA ºÉÆ£ÀßªÀÄä AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.36 6000 2963 0789 1937 620020025983

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8716 4996 9182 13267025288

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 3000 2444 4659 8197 54057984125

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀgÀªÉÄÃ±ïÀégÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7053 492 1 6576 13267004041

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ²ªÀ£ÀAdAiÀÄå ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5048 9899 8905 13267008669

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï ®PÉÌÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.75 3000 3831 9830 2092 13267000614

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÁ É̄ÃUËqÀ ©£ï VjAiÀÄtÚ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7688 8563 3863 1465101006974

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7810 9848 5687 13267004007

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GªÉÄÃ±À ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6589 8722 0906 13267014356

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀ±ÉnÖ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6173 6329 5374 13268007982

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2867 8039 4854 36241012459

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀ É̄èÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 4500 9383 0562 13560100053345

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA GªÀiÁªÀÄºÉÃ±À ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 13290021590

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7654 3898 5396 13268000487

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±À²zsÀgÀ ©£ï ªÀÄ É̄èÃzÉÃªÀgÀ¥Àà UÀÁtzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6094 5430 0189 13267007100

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀ£Àßª«ÃgÀ¥Àà ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8174 5680 7080 13267012440

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8012 4713 6208 13267002612

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÄªÀÄÄä PÉÆÃA gÀAUÉÃUËqÀ PÀtÂªÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2406 2737 0003 132670016284

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6812 3813 6703 1465101006143

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÀ±ÀgÀxÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3766 2152 8745 85021726275

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆUÀtÚUËqÀ ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9668 9004 3946 13267012280

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

F±ÀégÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2491 2692 5539 13267001595

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GªÀiÁªÀÄºÉÃ±ÀégÀAiÀÄå ©£ï ²ªÀ£ÀAdAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9336 7302 7907 13267004799

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3198 6090 4545 13267011694

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2704 2585 5900 13267001573

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5163 0327 3044 13267022425

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁæPÁëAiÀÄtªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7377 2233 8047 13267010566



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.13 3000 4372 1072 5273 13267003081

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÝ°AUÀªÀÄä PÉÆÃA ©ÃgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7747 5161 8783 85039583564

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2860 1040 7731 85015946801

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£À«Ã£À ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ UÀÁtzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6935 5959 6372 85021931818

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄÆwðUËqÀ ©£ï «ÃgÀ s̈ÀzÉæÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8266 8252 7130 13267021216

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9653 5252 5943 13267023188

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖgÁªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3598 2096 7254 13267025448

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

»gÀuÁåPÀë ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 2500 3257 3486 4407 620120049139

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀ®èvÀÛ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8303 5182 4684 2329

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀtÂªÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.32 2400 2977 7076 2379 13267003922

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀtÂªÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 2500 2198 0885 4981 13267015225

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ PÀtÂªÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 4200 5943 3649 6375 13267010408

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

AiÉÆÃVÃ±À ©£ï ªÉAPÀlgÁªÉÄÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.36 2700 6990 4355 6216 13268015687

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï aPÀÌtÚ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6035 0368 465 13267026430

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀªÀÄ® PÉÆÃA zÉÃªÉÃUËqÀ UÀÁtzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8859 4415 5696 13267010634

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÉÉÃªÉÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6076 9100 2209 0666101016683

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ¥ÀÀà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3064 7095 9987 13267001573

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÉÃ±À ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7722 0483 9977 85043612376

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÀÁUÀgÁdÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9541 3071 8772 13267019660

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄjUËqÀ ©£ï PÀjUËqÀ ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9428 3338 8187 13267004347

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀæPÁ±À ©£ï §¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå ºÀ¼ÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8652 1055 8127 13267009492

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀ« ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©UÀÎ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 4500 932 74549 7855 64021635306

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.50 7750 2810 7097 0439 10615545863

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÀ¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 7750 3462 6902 0906 0507101325027

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÁÖ£ÁAiÀÄÌ PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.82 2000 5116 7539 6861 1465108004777

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ UÀÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.71 5300 5083 6790 4332 0666101006467

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UÀÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.94 7000 4757 4128 1967 0666101009330

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UÀÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.45 6900 9031 1412 4245 574802010006524

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ UÀÁ½ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3349 3152 8599 574802010006602

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9241 1060 8257 0666101014447

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6812 4442 4455 85052255413

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄzsÀÄ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 4167 9035 5582 85050694519

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA £ÀAeÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3377 1468 4069 13267008466

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀjUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5951 6223 4348 0666101016992

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA PÉAUÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7211 5232 2086 85052505237

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9023 4238 1940 85036365673

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁ£ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6040 1184 5414 0666008013675

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀØªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.45 3000 2094 5186 9204 85026392983

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¨ÉÃmÉÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÀØ̧ Áé«ÄUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6598 4884 9237 85052080608

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

VqÀÉØÃUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5075 6125 0672 85052163019

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7423 6587  9186 64166855258

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

D£ÀAzÀ ©£ï PÉAUÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9721 3691 7350 0666101013774

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5252 8843 9727 620120031802

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï VqÉØÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8853 2648 5792 066101004753

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï VqÉØÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7817 9610 3284 0666101011512

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀÉÃAzÀæ ©£ï zÉÆqÀØ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5244 2775 7107 85051983179

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁ¸ÉÃUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8768 9672 7654 13267002963

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©ÃgÉÃUËqÀ ©£ï VqÀØªÀÄ É̄èÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8662 0303 7830 35657729888

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï PÉAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9380 2439 8904 066610114158

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

AiÉÆÃVÃ±À ©£ï CuÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.34 2500 4951 2261 0002 85033926746

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 2900 8269 5617 3177 0666101004556

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚgÀAUÉÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.38 2800 5147 7199 6471 0666101010704

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²qÉèÃUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3563 0255 0204 620120000840

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CuÉÚÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 4409 7567 2266 85027468337

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

vÀÉÆÃmÉÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 5967 3878 7221 85052255446

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3625 6704 0025 0666101009068

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3960 7089 9241 6547001700007874

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆUÀtÚUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 7197 1912 0317 0666101007609

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

FgÀÉÃUËqÀ ©£ï ²qÉèÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6835 1672 1553 0666101008648

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï ©£ï ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï ¨É¼ÀªÁr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 8984 4674 0365 1526101000213

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï PÀj²qÉèÃUËqÀ zÉÃªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6983 5606 1204 0666101005635

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2307 1461 4008 620120009661

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀÀØ̧ Áé«ÄUËqÀ ©£ï PÀj²qÉèÃUËqÀ PÀËvÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 6895 1298 3742 0666101007233

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«ÃgÉÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 9272 5347 4419 238101008603

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚªÀÄä PÉÆÃA ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.18 1200 7734 6147 6899 2386108006681

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

AiÀÄ±ÉÆÃzÀ PÉÆÃA CuÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 4975 4173 4804 120000054388

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 4207 9026 4130 1332500101511301

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÀªÀÄäzï eÁ¥sÀgï ©£ï E°ÛAiÀiÁ¨ï aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 9655 8871 3767 120000767059

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÉÃ±À ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 6530 1088 3235 333104000018586

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 9186 6369 2613 620170030718

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï ¤AUÀAiÀÄå ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 4463 2777 5455 13273034545

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

nÃPÉÃ±À ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.02 6000 2059 4598 1111 5389101000223

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 5000 4471 1088 5219 620170065980

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀ£ÀÄªÀÉÄÃUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 3700 8594 6684 5264 104601011000621

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ¢Ã±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 4011 1657 6100 620170046843

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 2753 1689 4651 5389119000102

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¨sÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 8568 1193 8516 5389101000947



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÀÉÝÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 7360 6542 2711 620170024818

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ¨Á¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.90 4500 6410 5049 2824 6239164679

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 4326 0979 4589 120000436094

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀjÃ±À ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 6000 6094 7624 6640 2386108006646

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 5000 6481 7043 7045 0507101324461

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ©£À zsÀªÉÄÃðUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 4500 9104 2458 0068 5389108000134

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 4409 1845 5589 5389108000176

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 5000 720178676168 5389101000055

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

»jAiÀÄtÚUËqÀ ©£ ïZÀÀAzÉæÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 9548 9173 5970 2386101004706

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CgÀ«AzÀ ©£ï »jAiÀÄtÚUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 4000 3394 8981 3757 120001418430

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÀvÉÛÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 2494 8449 1398 0507101333906

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀgÁdÄ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 2591 6236 0321 2386101005574

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÉÃ±À ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 6000 8552 0286 4295 2386108006726

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÉÆÃªÀÄªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ°AUÀAiÀÄå »gÉÃPÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 4734 6534 1171 620170071154

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ±ÉnÖ ªÀÄ É̄èÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 2500 5708 9656 5471 1332500103768301

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

VqÀÉØÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ EAzÁªÀgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 3000 3562 1371 4174 5389 101000065

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.95 6000 2854 0094 0004 13273036994

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

D£ÀAzÀ ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå EªÀÄä£ÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 3500 9493 9572 7065 309701000001664

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØAiÀÄå UÀAd®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.10 4500 9278 0117 5308 13247031250

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå UÀAd®UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 4500 8852 1394 9763 13247024786

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GªÉÄÃ±À ©£ï GzÀÝAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3340 6738 8683 7004 13273028021

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ PÀÄgÀÄªÀAV ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 3800 2285 5153 0518 813922137

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ¢Ã±À ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀÄgÀÄªÀAV ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 2600 8124 0389 6519 13286030192

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ PÀÄgÀÄªÀAV ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 2800 3606 2024 2523 6211276681

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄtÚ ©£ï ªÀÄÄ¼ÉîÃUËqÀ PÀÄgÀÄªÀAV ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.50 3700 3639 7757 5259 622150325

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀ±ÉnÖ ²gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.30 1200 3465 7865 5297 620140006565

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

§®gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 1200 95885818 4283 13268019217

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ¢Ã±À ©£ï wªÀÄä¥Àà ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 85027306481

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±À¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà±ÉnÖ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3760 8401 5834 13268009729

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃ±À ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 1465101003269

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«ÃgÀ s̈ÀzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÉAUÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5929 8125 7973 1465101004147

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ É̄èÃ±À ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9741 3522 1685 1465108004284

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

wÃxÁðQë ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà ±ÉnÖ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 612686724810 317400101000520

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀëöäAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÉÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 951706818341 1465101008303

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¨sÀÉÆÃeÉÃUËqÀ ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4422500100096201

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉAZÀAiÀÄå ©£ïgÀAUÀAiÀÄå ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 957570082241 13268009015

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀËgÀªÀÄÄä PÉÆÃA gÀAUÀ±ÉnÖ ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 709145232962 120001054195

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÉÚÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3205 1590 7243 13268022399

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉnÖ ©£ï ®PÀÌ±ÉnÖ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7070 1468 6413 13268032975

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÉÃUËqÀ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5398 5362 3172 13268009242

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CgÀÄªÀ ±ÉnÖ ©£ï wªÀÄä±ÉnÖ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 564913392602 13268033162

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï ªÉAPÀl¥Àà UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4707 8086 7986 1326 8006853

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÉÃvÁæªÀw ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 414230656547 13268023675

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2522 1872 6509 13268041141

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄå ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 34994000 3012 13268015869

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÉëöäÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7732 3466 8474 85038086926

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 13268014071

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ¥Àà ±ÉnÖ ©£ï zÁåªÀ±ÉnÖ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6820 3612 3191 13268006467

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©.PÉ. ¹zÉÝÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ©½PÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5388 5418 7268 13268000873

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©.PÉ. ®PÉëöäÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 13268001505

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÉÃ±ÀïUËqÀ ©£ï UËqÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9243 4528 9658 1465108004375

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁåªÀ±ÉnÖ ©£ï gÀÄzÀæ±ÉnÖ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5773 7087 4085 13268000759

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

vÀªÀÉÄäÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ¹zÉÝÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8884 6055 0572 13268010010

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÁåªÀªÀÄä PÉÆÃA ®PÀëöäAiÀÄå ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5355 7580 6380 132680455414

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥Àæ¸À£ÀÀß ©£ï £ÁUÀ¥Àà ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3366 6700 4061 32344084891

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀgÁdÄ ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5627 0369 5653 514059473

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉAPÀlgÁªÉÄÃUËqÀ ©£À ¹ÃvÁgÁªÉÄÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3077 8701 3539 30166457726

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉZï.PÉ. ¤AUÉÃUËqÀ ©£ï PÉÆÃqÉÃUËqÀ ºÀ¼ÀÉÃ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6662 9337 1656 13267005330

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9327 6097 0102 120000955848

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8757 4675 1256 1465101006298

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÀëöäªÀÄä ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6240 5429 5477 0553101005166

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï £ÁUÀgÁdÄ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6519 8229 5576 7482500100072301

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉÆ£Àß¥ÀàUËqÀ ©£À wªÉÄäÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6269 4600 9283 13560100074432

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4978 5727 7011 1465101005360

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀ£ÀPÀ PÉÆÃA ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6712 5999 8568 1465101005744

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀªÀÄä ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9939 5720 5671 1465101004004

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚ ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9251 5204 3828 1465101006925

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7277 1366 8851 0553101020657

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÝªÀÄÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8125 1476 3313 0553101024075

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÉÃUËqÀ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5564 6965 5612 13268031915

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆÃºÀ£ÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3020 7885 0735 1465101008115

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9931 2557 9083 1465101004276

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA ®PÀëöäAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5989 8933 7468 1465101006933

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ªÀ¸ÁÛgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4041 3026 0730 106701011000599

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4195 5074 0893 0553101021732

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀ£ÀÉßÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3350 9369 2555 64007781070



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±À¥ÀÀà ©£ï wªÀÄä¥Àà GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 13268031187

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA UËqÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 1465101006051

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¥ÁzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4493 5634 6527 J¸ï©000342

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀªÉÄÃ±À ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4258 9445 8723 1465101008423

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀtÚ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 1200 6985 4224 5807 63268040382

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©ÃgÉÃUËqÀ ©£ï NZÀ½îUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2087  5298 6808 13268005544

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.30 1200 5002 1196 2664 63268040428

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÀÉÃUËqÀ ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5030 9104 0192 13268012530

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ©ÃgÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2732 1228 6788 1465101008523

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²æÃzsÀgÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8573 6885 0045 13268070222

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 13268006831

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀÄPÀÌªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÆqÀèVjUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6048 2739 7891 85021981270

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

wªÀÄä±ÉnÖ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8448 8247 1000 132680196669

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 900 2503 4562 8072 7482500100532501

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÁ¼ÁZÁgï ©£ï PÀÄAzÀgÀZÁgï ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1100 2630 0842 9291 13268009865

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgï ©£ï wgÀÄªÀÄ®AiÀÄå ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2584 5020 8964 13286001263

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀiË£ÉÃ±ÁZÁgï ©£ï ªÀÄ¯ÁèZÁj ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 960 8052 5290 6844 13268036118

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÀtÚUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6774 7157 8186 13268021454

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀæºÁèzÀ ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà±ÉnÖ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 35423946 6918 85015712589

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7632 1713 3010 13268044539

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÀ±ÀgÀxÉÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 1200 3899 0290 4978 13268005533

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«dAiÀÄiÁ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7306 7501 2031 1465101007705

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 22371691 4558 620060029673

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3861 6844 8329 13268038706

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1120 8272 5560 3902 13268033071

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1100 8330 9683 9258 13268026643

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

É̄ÆÃPÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 870 2978 2231 2361 1465101004645

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1050 4953 2621 7005 1465101002856

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉÃªÀÄgÁdÄ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8292 1279 4357 13268018746

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ¸ÀÁzÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9107 7411 7693 13268040238

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀgÁdÄ ©£ï UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6264 8609 0127 120000367426

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3772 4258 0339 85012494459

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA CeÉÓÃUËqÀ ºÀAaºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 653766629165 63268036386

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

CeÉÓÃUËqÀ ©£ï PÀjUËqÀ PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9438 4936 8676 13268003587

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 925296618081 1465101002605

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï JPÉÌÃUËqÀ »gÉÃUËd ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3611 5619 1459 1465101003203

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dUÀ¢Ã±À ©£ï §¸À¥Àà PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 909761611601 13294023276

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5427 1377 5349 13268000624

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀ À̧AvÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ©½PÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6399 3475 6802 13268033173

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÉÃUËqÀ ©£ï £ÁUÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7678 1717 9055 1465101000706

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆÃºÀ£Àï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5638 3725 5722 85022248468

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7405 4041 5396 13268045985

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

£ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA gÁªÉÄÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6651 8812 8414 85028804306

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

²ªÉÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ¸ÁzÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5890 5074 7477 1465101008595

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 694813561196 13268015494

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ ®PÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.83 1200 6670 6779 2902 13268026439

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÉëöäÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 1200 3223 2075 7789 85024007451

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÉÃUËqÀ ©£À ªÀÄAUÉÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 1200 4990 9742 5384 13268015531

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÉAZÀAiÀÄå ©£ï UÀ«AiÀÄAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.16 1200 9036 8773 5132 13268004721

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

°AUÀzÉÃªÀgÀÄ ©£ï §¸ÀtÚ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.77 1200 7926 5241 8639 35025672155

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©.PÉ. PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï PÀ É̄èÃUËqÀ ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 1200 6774 4578 3605 1465101007196

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀAiÀÄå PÉÆÃA gÀAUÀAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.85 1200 5541 7199 8863 13268046626

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆUÀtÚ ©£ï ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝAiÀÄå GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 900 391959601270 1465101007828

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

©.J¸ï.¤ªÁðuÉÃUËqÀ ©£ï ¹¢èAUÉÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.06 1200 4209 8094 6683 13268016001

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA gÁªÉÄÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.49 840 8962 3068 8413 13268026949

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ ¨Á¼ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 1200 4245 1446 3814 13268033059

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀj¹zÀÝ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7610 3452 7476 1465101002356

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉÆ£ÀÁßZÁgï ©£ï «ÃgÁZÁgï À¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6976 2354 8050 13268001027

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀzÀgÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.38 1100 4644 8806 6950 20145127398

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÁ®¥Àà ©£ï gÀAUÀAiÀÄå PÀÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7692 0629 4830 85015451376

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹zÀÝAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå PÉAPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3107 5545 2744 13268008205

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÀÈµÀÚªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7557 3390 7002 1465101006186

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

PÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ¨sÀÄdAUÀgÁAiÀÄgÀÄ UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9879 4294 5801 13268038911

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÉëöäÃUËqÀ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÉÄÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9175 8443 1266 13268021259

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®PÀÌªÀÄä PÉÆÃA ®PÉëöäÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7420 9283 9645 85036238102

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

®QëöäÃ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8221 6564 9581 13268000726

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ©ÃgÉÃUËqÀ vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6668 1780 3958 13268031245

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÉÆ£ÀÁßZÁgï ©£ï UÀAUÁZÁgï ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4622 0208 1392 13268015020

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÉÃUËqÀ ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9454 2493 4328 13268009300

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚgÁªÉÄÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6520 9132 2522 13268004630

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

VjÃ±ï ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.30 900 4344 5110 3085 1465108004286

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2559 7795 7009 13268019160

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀ À̧AvÀ±ÉnÖ ©£ï zÁ¸À±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3525 1509 9489 13268012541

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ©£ï gÀÄzÁæZÁgï ¸À¥Àð£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9390 5278 0346 13268021725

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÁAvÉÃUËqÀ ©£ï PÉÃ±ÀªÉÃUËqÀ ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4569 0862 2447 13268003976

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉÆUÀtÚUËqÀ GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7281 1918 4828 13268029848

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA §¸À¥Àà ©¼ÉÃPÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4685 4725 0817 13268029815



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¸ÀÄzsÁªÀÄtÂ PÉÆÃA gÀAUÀ£ÁxÀ PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9391 7292 1740 13268007777

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¹ÃvÁgÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4884 9727 5622 13268015621

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

«ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA zÀ±ÀgÀxÉÃUËqÀ ©½PÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2968 0073 8600 85017108153

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄÆvÀð¥Àà ±ÉnÖ ©£ï gÀÄzÀæ±ÉnÖ ©½PÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3407 4411 1612 13268002258

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÉÆÃºÀ£ÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï £ÁUÉÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2632 7493 1406 13268034166

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ®PÉÌÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 29509344 9273 13268005215

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀÄlÖ̧ ÁéªÀiÁZÁgï ©£ï ©üÃªÀiÁZÁgï UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 700 2763 1071 8155 13268026983

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

¥ÀªÀðvÀAiÀÄå ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 2687 1579 5828 13268000919

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀiÁzÀAiÀÄå ©£ï AiÀÄ®èAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 730 3313 0977 9333 85043500603

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄAdÄ¼À ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£ÁZÁgï UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5271 7347 6917 13268038354

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4736 5956 6058 13268006092

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ®PÉëöäÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4539 6617 0175 13268031154

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÉÃUËqÀ ©£Àï ®PÉëöäÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 352241098062 13268043783

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ®PÀÁå ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 5462 3634 5943 1465101002727

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå PÁgÉÃºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 3071 3144 3566 85015939305

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÀÄPÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï §®gÁªÉÄÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 9583 9347 3979 13268015586

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚgÁªÉÄÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8131 1096 9099 13268036550

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæ±ÉnÖ ©£ï zÁ¸À±ÉnÖ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.35 1150 9831 0895 8750 1465101004232

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 7608 7033 8131 8502352 5146

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZËqÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØAiÀÄå ©½PÀ®èºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 8913 5667 5073 13268020696

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀÀØ£ÀAeÉÃUËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 6609 0688 8313 13268014694

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

zÉÆqÀØªÀÄÄä PÉÆÃA PÁ¼ÀAiÀÄå vÀqÀ̈ ÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4020 7113 0863 13268004200

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
gÉÆÃUÀQÃl ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA £ÀAd¥Àà ¹gÀ§rUÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 1200 4884 8141 4264 85024799570

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 786065024940 420250010059800-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ±ÉÃµÁzsÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 573263468951 420250010074570-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 896338219745 583250010004360-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ CgÀ«AzÀ ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 485856572746 420250010059890-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÀßAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 598057231230 583250010002250-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.ªÉÊJ¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 878075991338 620190050118

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¨Á®ZÀAzÀæ.©.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 586081711758 420250010081360-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÉÊ.n.²æÃ£Áxï ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 757043188179 305500101002214

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ©.Dgï.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄtÚUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 650102292864 420250010090480-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀÉ.PÉ.£ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 672319097637 420250010056030-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.r.UÀuÉÃ±À ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 483829197326 420250010048380-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.J£ï.¢£ÉÃ±ï ©£ï n.«.£ÁUÀgÁd ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 972399600718 420250010053290-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.£ÀlgÁd ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 510146863115 420250010074590-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï JA.¦.£ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 429753427511 420250010038100-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.©.²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï n.¨sÁ¸ÀÌgï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.045 511922963613 420250010050950-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï JA.¸ÀÄ¨ÁâgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 612187889555 420250010031050-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.©.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï n.¨sÁ¸ÀÌgï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.045 246697442803 420250010056420-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J¸ï.¥Àæ¢Ã¥À ©£ï r.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 583003337894 420250010089700-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÉZï.PÉ.±ÉÃµÁ¢æ ©£ï ºÉZï.PÁqÀAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 966416996543 420250010015460-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÉZï.¹.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï a£ÀßAiÀÄåUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 482496870193 13297005061

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J.¦.«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 288920515292 420250010054770-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ zÉÃªÀgÁd.PÉ.JA ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.64 0.048 982919014611 420250010065040-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣÀ̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢
JA.J£ï.®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï JA.¦.£ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.00 0.075 699686591642 420250010038080-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.©.£ÁUÀgÁd ©£ï ¨Á¸ÀÌgï.n ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.68 0.051 453172160459 420250010056410-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±ï.PÉ.PÉ. ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 785435054866 420250010037580-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.PÉ.¸ÀwÃ±ï ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 907259077996 420250010065050-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.J£ï.±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 370963632534 583250010013870-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 858081971165 420250010073430-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 491245906644 583250010015200-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¥ÀæPÁ±À ©£ï ¨Á§Ä¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 639129046865 420250010104120-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.J¸ï.GªÉÄÃ±À ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 720245613416 420250010040030-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ Dgï.ªÉAPÀlgÀªÀÄtAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 521618912651 420250010002470-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.J¸ï.VÃvÁ PÉÆÃA r.¹.£ÀgÉÃAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 535532140353 64031962148

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀAdAiÀiï ©£ï ©.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 0.0525 584967425851 6400863670-2

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.J¸ï.gÀAfvï ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 949460067392 583250010012080-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ deÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 468442036481 1453101009259

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ «.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï «.J.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.59 0.04425 612786245614 620190005530

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ f.Dgï.¢ªÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 407701682376 54028388262

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.J¸ï.eÁÕ£ÉÃAzÀæ ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 798505824016 583250010030360-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ f.r¸ÉÆÃªÀÄtÚ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ.f.Dgï ª«oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 514988965804 583250010035680-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.J¸ï.UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ©£ï N§AiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 252259919523 583250010013440-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀÄPÀ£Áå PÉÆÃA ¸ÀAfÃªÀzÉÃªÁrUÀ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 865594489736 1453101016551

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ r.¹.£ÀgÉÃAzÀæ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 527402358753 6409164457-8

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï J£ï.f.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 711352689226 305500101002374

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 312280239699 583700080000550-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ²æÃ¤ªÁ¸À.JA.«  ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀlÖ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 933106230582 583250010031230-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï n.¨sÁ¸ÀÌgï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.68 0.051 617321225453 420250010046860-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ Dgï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï n.gÁªÀÄAiÀÄå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 803295122033 420250010086400-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.«.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 934342359222 620190004999

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.J¸ï.£ÁUÀ¨sÀÆµÀuï ©£ï JA.¸ÀÄ¨Áæªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 861768422517 420250010030040-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.PÉ.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ©£ï J.«.PÀÈµÀßAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 682995335285 420250010037570-1



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¥Àæ¸Ázï.J£ï.r ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 419005454882 54028406442

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ £ÁUÀgÁd ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.11 0.00825 728430452134 420250010054130-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.J£ï.gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.045 234965059270 0-9132200000591

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¢£ÉÃ±ï.PÉ.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 942146166452 583250010001010-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ dUÀ¢Ã±À ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 771154880353 420250010039950-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï £ÀAzÀÄ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.20 0.015 796270986152 420250010066800-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀwÃ±À ©£ï £ÀAzÀÄ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 576691112723 583250010035370-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 293081739690 64027165626

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ±À²PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.98 0.0734 638958939441 420250010049940-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 876373371865 420250010021520-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 0.15 504628923788 8502940462-4

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ©.¹.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 585795654529 1453101000502

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï.ºÉZï.J£ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 0.08456 258868763582 35405165624

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J.©.CA§jÃ±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 0.105 779556851256 583250010034470-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣÀ̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢
J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï J£ï.¦.UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ¨Á¼É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.70 0.1275 811290869299 583250010015460-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁWÀªÉÃAzÀÀæ.PÉ.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 688494939803 620190024531

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.PÉ.®PÀëöät ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.28 0.021 953127658223 64127795178

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.86 0.064 644425027376 620190035236

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.94 0.07 575905655544 1453101009020

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.PÉ.dUÀ¢Ã±À ©£ï JA.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 339777252092 583250010012490-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ²æÃzÀvÀÛ ©£ï £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.77 0.13275 900755744051 583250010035520-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.68 0.051 600080258307 1453101010035

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.045 330190569116 5393119001168

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ C¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.56 0.117 717787411837 0-9142210001529

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ £ÁUÉÃ±ï.J£ï.f ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 0.15 341433759835 1453101003742

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ²æÃ¤¢ü ©£ï £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.77 0.13275 364324153414 305500101002502

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 0.15 733053688144 1453101012048

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.34 0.1005 629333856775 420250010029780-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ E.L.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï LAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.33 0.1 259245159767 583250010010790-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ zÁªÀt ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.045 394391423736 420250010099340-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ £ÁUÀgÁd.J£ï.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 703168163143 5393101001151

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀÉ.f.zÉÃªÀzÁ¸ï ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà.PÉ.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 979308722902 54028394989

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀÈµÀÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 0.05299 965693169539 420250010067680-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ CgÀ«AzÀ.PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.80 0.135 526695167270 420250010111040-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣÀ̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢
ºÉZï.Dgï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ºÉZï.J¸ï.gÁªÀÄ¸Áé«Ä PÀÁ£ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.56 0.0414 354300056753 420250010058310-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÉZï.J¸ï.gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.56 0.0414 585998226129 420250010001780-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.56 0.0414 656232843482 1453101017032

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï JA.PÉ.dAiÀÄgÁA ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.58 0.043 966962639174 305500101002441

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.58 0.0434 293081739690 64027165626

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ eÉÆÃ¸ï.¦.¹ ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 682331094170 620190031491

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ²æÃ.®Qëöä¸ÉÃ£Á s̈ÀmÁÖgÀPÀ ¸Áé«ÄÃf ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 275103835386 5832500100000010-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÀAdÄJ°AiÀiÁ¸ï ©£ï n.«.J°AiÀiÁ¸ï ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.94 0.07 336832975103 18950100003140

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 777557351317 420250010048730-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ gÁfÃ« PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.97 0.07275 512090639872 420250010065210-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ±ÁgÀzÀ PÉÆÃA ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 747964189393 410250011100960-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.J¸ï.VÃvÁ PÉÆÃA r.¹.£ÀgÉÃAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 535532140353 64031962148

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 812023421749 1453101001897

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA «.l.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.88 0.066 853363285014 120001547476

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀÄPÀ£Áå PÉÆÃA ¸ÀAfÃªÀzÉÃªÁrUÀ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 865594489736 1453101016551

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 755883253674 1453101012034

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ CºÀ®å PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄtgÁªï °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 285936842217 64031309448

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.J¸ï.gÀZÀ£Á PÉÆÃA n.«.¸ÀwÃ±À PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 815206163918 120001107321

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.«.±ÁgÁzÁA§ PÉÆÃA ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.075 913186099014 120001107218

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 370848256238 420250010058890-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ £ÀAiÀÄ£À PÉÆÃA ªÉÆÃºÀ£À °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 673458081246 0-552500101313701

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀÄªÀÄ PÉÆÃA ±ÁåªÀÄAiÀÄå ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.6 0.1155 952027244165 620190053528

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¤ªÀÄð¯ÁQë PÉÆÃA ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.36 0.027 631362706021 420250010111750-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.Dgï.dAiÀÄAw PÉÆÃA J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.50 0.1125 709837420539 64116052373

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.60 0.12 270087817695 1453101012200

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ AiÀÄÄ.«.EA¢gÁ PÉÆÃA PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.12 0.009 388124557912 64127241391

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÀÄnÖ¥ÀÆeÁj ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.03 345216186118 420250010046670-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ a£ÀßªÀÄä.f,.JA ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.86 0.14 636213040878 420250010048800-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.r.ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁj ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.20 0.09 967716919710 620190006769

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÉZï.J£ï.gÀvÀß PÉÆÃA ºÉZï.J¸ï.¤ªÁðt¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 0.15 566842034579 1453101005450

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÁUÀj PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.79 0.13425 351019098053 64115296616

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.55 0.04125 369575363511 620190054317

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.18 0.0162 346252716356 420250010090520-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.035 432174300948 420250010029600-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 0.0878 477597601385 120000979369

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.4 0.0355 804929219208 420250010119030-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ n.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï w¥Àà£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.70 0.06 858385740311 420250010067540-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÌ ©£ï ZÀAzÀÄ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.40 0.0355 945689043115 420250010106970-1



ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀwÃ±À ©£ï ªÁ¸ÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.45 0.0337 370976021156 0-9132200015241

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÉ.¦.zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.90 0.0675 298950697712 420250010066540-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÉ.¦.zÀÄUÀÎ¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 576961697383 420250010096430-1

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ J£ï.Dgï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¹A¸É ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.072 614083946891 64005830190

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
À̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢

n.Dgï.C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA J£ï.Dgï.¸ÀÄ§æªÀÄtå ¹A¸É

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.55 0.0495 416741514637 1453101014390

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 2.00 0.18 951481611498 0-9142210020479

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ C¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.94 0.07 717787411837 0-9142210001529

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ±À ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 0.054 817190866572 0-9142250005827

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
À̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢

ºÀÉZï.JA.¥ÀzÀäd PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï.ºÉZï.f ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.16 0.087 219006165422 5393101000936

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï ©.gÀÄzÀæ¥Àà °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.90 0.0675 929072723747 1453101015742

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.40 0.105 603863712259 305500101002445

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ PÀÈµÀÚªÀÄÆw ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.55 0.04125 279413290507 0-9132200006911

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 0.06 341541506394 64111008861

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ̧À À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢ ¥Àæ¸À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.50 0.0375 370591683856 5393101000960

ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಭತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಭಗರ ನಮಂತ್ರಣ
À̧ À̧å À̧AgÀPÀëuÉ OµÀ¢ü RjÃ¢

ºÉZï.f.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï 

ºÉZï.J¸ï.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå
ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.39 0.02925 437342183273 54028413018

8 ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
PÉ ºÉZï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå, ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 228120932711..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
PÉ ºÉZï ªÀÄÄgÀÄ½ ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ,  ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 897901452479..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
²æÃ ¥ÀæPÁ±ï gÁªï ©£ï UÉÆÃ«AzÀ gÁªï, PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 335847052177..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
ºÉZï f ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï UÀAUÁzsÀgÀ, ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.28 523316028830..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
f.JA ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ©£ï ªÀÄºÁ¨sÀ® ¨sÀmï, C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.40 880413690173..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
J¸ï PÉ £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆw, vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 208629413202..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
ºÉZï Dgï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ, ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.18 653795650933..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 

¸ÁPÁtÂPÉ C©üªÀÈ¢Þ
ªÉÊ PÉ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ,  ¨ÉÃgÀÄPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 963286520355..

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ À̧ªÀÄxÀðUËqÀ ©£ï À̧vÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä À̧Æ À̧®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 651930275842

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ C±ÀéxÀ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï Ȩ́ÃvÀÄgÁªÀiï ¸¹ÃvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 565786830286

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ PÉ.f.ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¸¹ÃvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 674675593517

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ J.J¸ï.»jAiÀÄtÚ ©£ï gÁWÀªÀ PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 523037306466

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ QgÀt.J.ºÉZï ©£ï »jAiÀÄtÚ PÉÆÃtPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 878078395623

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ r.f. À̧wÃ±ï ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É SÁ À̧V ªÀÄzsÀÄªÀ£À J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 0.50 504628923788

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ eÉÆÃ¸ï.PÉ.J ©£ï PÉ.n.CAvÉÆÃtÂ ªÉÄt À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4 0.072 398360510862

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ CAvÉÆÃtÂ r Ȩ́ÆÃd ©£ï ªÀÄvÁ¬Ä¸ï r Ȩ́ÆÃd zÁªÀt

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
2 0.036

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É SÁ À̧V ªÀÄzsÀÄªÀ£À J¸ï.Dgï.±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA J¸ï.Dgï.wªÉÄäÃUËqÀ ²gÀUÀ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1 0.50 270087817695

ªÀÄzsÀÄªÀ£À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
ಭಧುನ ಭತುಾ  ಜೇನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೄ H G ಭಾಖಯ  / A S ಈವವ ಯಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.80 47000 376197687447

9 ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ªÀ À̧AvÀ PÀÄªÀiÁgï ©£ï ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ PÀ¼À̧ Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.5 42000 610951489793 0666101005981

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ZÀ£Àß§¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀÆZÉÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.2 39700 269895694671 09152200007902

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà ºÀ¼ÉÃ ®PÁå

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.5 50000 523434777422 64108493475

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
r ºÀZï ¸ÀAfÃªï ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ ®PÁå

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 95000 785053529125 09002010115607

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
F±ÀégÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ PÁåvÀ£À©ÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.7 53000 722014009664 13267024987

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
J¯ï Dgï §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ®PÁå

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 75000 437210725273 620120001753

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
®PÀëöät ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ aPÀÌUËd

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.45 32000 871623720984

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ UÀÄAUÀÄgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 90000 812514763313 0553101024075

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
£ÁUÀgÁdÄ ©£ï zÁ¸À±ÉnÖ PÉAUÉÃ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 72000 285321577807 1465101004171

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
J¯ï.J£ï AiÉÆÃUÀªÀÄÆwð ©£ï £ÁUÀ¥Àà ®PÁå

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.7 48400 458979267952 13267000829

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå PÁåvÀ£À ©ÃqÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 55000 479016840051 13267005170

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
©.f.«±Àé£ÁxÀAiÀÄå ©£ï UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ¨É¼ÀªÁr

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.6 60000 337990966293 64142195626

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
PÉ.JA. ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ PÀÄ£Áß¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.2 76500 847137579368 13268000363

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
J¯ï.©. PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ®PÉÌöäÃUËqÀ ©½PÀ®èºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.2 108000 925152043828 13268001094

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
©.n.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ©ÃgÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.6 44200 644681977757 1465101006293

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
wÃxÀð¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ®PÀÌªÀÄä£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.9 90000 13268020404

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
PÉ.Dgï.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ±ÉnÖ ©£ï ¤lÆÖgÀÄ gÀAUÀ±ÉnÖ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 63000 905570437476 0552101011758



ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹gÀ§rUÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.6 60000 581627320951 13268027148

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉÆ¸ºÀÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.7 70000 286706076743

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
zÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ºÀAa£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.4 40000 939153113261

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ZÀ£ÉßÃUËqÀ.n.PÉ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ vÉÆAqÀÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.75 22300 550793574488 13263029402

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
«ÃgÀ s̈ÀzÀæAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå ªÀ¼ÀUÉÃgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.55 20800 370580966650

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
£ÁUÉÃ±À n.¹ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀ¸ÁÛgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.9 24900 217226202052 13560100066214

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¸ÀÄgÉÃ±À JA.f ©£ï VqÉØUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.9 39000 485052675345 0507101327310

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ²gÀªÀ¼À®Ä

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.20. 10375 817957227949 185510031363

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¸ÀÄ²Ã® J¸ï.JA. PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£Ázsï ¢uÉÚÃPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 31760 442232359271 620140018118

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¸ÀÄ£ÀAzÀ PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ªÁdÄªÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 30240 936894577144 0507101337771

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
JªÀiï. J£ï. ¢Ã¦Û/ ºÉZï.F. gÁeÉÃAzÀæ DtÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.59 22320 837237023136 000010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ¸ÀUÀ£ÉÃUËqÀ PÀA©ºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.4 20500 09002010007082

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
±ÀAPÀæUËqÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.5 20550 201730616260

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
n.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±À ©£ï ±ÉµÉÃUËqÀ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.45 15530 332501000000226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
±ÉµÉÃUËqÀ n.J£ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ wgÀÄUÀÄt

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.2 31410 332501000000227

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀ±ÉnÖ vÀUÀqÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.99 29920 882186887490 120000773890

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
«.J ªÀÄ É̄èÃ±ï ©£ï « PÉ.CuÉÚÃUËqÀ ¸ÀÄUÀqªÁ¤

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
3.8 134850 718644591120 1337000800928101

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
s¹zÉÝÃUËqÀ/ ¹zÀÝ°AUÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.4 12050 685096030874 13263002377

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
²ªÉÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ £À®ÆègÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 32690 371027981736 09002010074853

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.1 36000 480127180111 13263000255

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
«ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA ¨É£ÀPÉÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.8 27300 759121067848 13273002750

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ªÀÄ É̄èÃ±À ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ©ÃPÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.5 49100 530571864437 6168480606

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
dUÀ¢Ã±À ©£ï ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà±ÉnÖ PÀwðPÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.4 21600 288649326236 0081/SB/01/030412

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
PÀjÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ©ArUÁ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.6 30760 452763672858 13254015489

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
dAiÀÄgÁªÀÄgÁd CgÀ¸ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ UÀªÀ£ÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.3 34000 914573518005 6201101001828

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©ArUÁ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.4 30760 422813602209 13254027824

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
¥Àæ¢Ã¥À L.¹ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ EAzÁªÀgÀ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1.6 153648 700965564603 0081SB/01/030285

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
SÁzÀgï¨sÁµÁ ©£ï ºÉÊzÀgï ¨ÁµÁ ºÉ§â½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 34357 295056134204 09002010021781

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
CUÀvÀå ²ªÁ£ÀAzÀ/ ²ªÀ£ÀAzÀ zÁ¸ÀgÀºÀ½î

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
1 32235 244879609057 000010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
n.¦. £ÁUÀgÁeï CgÀ¸ï/ ¸ÀtÚgÁdÄ vÀÉÃUÀÆgÀÄ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.35 40458 939272808252 000010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå 
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀªÀjUÉ 

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ
0.75 24700 897584757428 620040037008

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ)
ಮಂಖಳಭಮ  ಬಿ. ಕೇಿಂ ಲೇ. ಹೆಚ್. ಬಿ. 
ಪುಯದಪ

ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 30600

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ದಾನಾ 

ಫಜಾರ್ ಬಾರ ಿಂಚ್ 

(ಜೈನ್ ಡಿರ ಪ್ಪ 

ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಷಿ ಮ್್)

00010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಅಿಂಬಿಕಾ ಕೇಿಂ ಹೆಚ್.ಪ. ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 27800

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ದಾನಾ 

ಫಜಾರ್ ಬಾರ ಿಂಚ್ 

(ಜೈನ್ ಡಿರ ಪ್ಪ 

ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಷಿ ಮ್್)

00010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಭಮ  ಕೇಿಂ ಸೇಭಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 30600

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ದಾನಾ 

ಫಜಾರ್ ಬಾರ ಿಂಚ್ 

(ಜೈನ್ ಡಿರ ಪ್ಪ 

ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಷಿ ಮ್್)

00010980887852



ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 30600

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ದಾನಾ 

ಫಜಾರ್ ಬಾರ ಿಂಚ್ 

(ಜೈನ್ ಡಿರ ಪ್ಪ 

ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಷಿ ಮ್್)

00010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ರ ಭು ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 1.00 32391 09082200005862

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ನಂಜುಿಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಾಖಪ ಚಿಔಕ ನಲೂಲ ರು

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.13 19905 ಸಿಿಂಡಿಕರ್ಟ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಹಿರೇನಲೂಲ ರು

09082210053684

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ನಾಗೇಿಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.40 126757 ಸಿಿಂಡಿಕರ್ಟ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಹಿರೇನಲೂಲ ರು

09082210052403

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಮವವಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ಹಿರೇನಲೂಲ ರು

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 32760 ಕಾಪ್ೇಿರೇಶನ್ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್, ಬೆಿಂಖಳೂರು
520111028771334

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸೇಭಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ನಂಜಪ ಬಾಸೂರು
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.60 50967 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಔಡೂರು

146701011000627

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಸಾಣೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 60600

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಭೂತಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಿಂಟರಾಭಮಯ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80800

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಯವಿರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ರಾವ್ ಮಖಟ್ಟ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80800

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಗಂಗಾರಾಧಯ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಸರಿಷಮುದರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80800

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ)  ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಸರಿಷಮುದರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.60 60600

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಜಿ.ಎಿಂ. ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಖಜೆಿ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.59 59500

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಮೂತಿಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಸರಿಷಮುದರ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.58 58500

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕೄ.ಪ. ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಮುಖಳ್ಳಔಟಿ್
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.60 60600

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ ಬಿ.ಮಯದಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.50 50500

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ನಿಂಖಪ  ಬಿನ್ ಸಭಮಯ ಕತಿಾ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.58 58500

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಚಿಖಭಲಲ ಪ ಸಾಣೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 82800

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80800

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ರಂಖಪ   ಬಿನ್ ಪುಟಿಬೇಯಪ ಬೈಯಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ 0.55 55500

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) sಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಯದಪ ಗಂಖನಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 27100

ಎಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ದಾನಾ 

ಫಜಾರ್ ಬಾರ ಿಂಚ್ 

(ಜೈನ್ ಡಿರ ಪ್ಪ 

ಇರಿಗೇಶನ್ ಸಿಷಿ ಮ್್)

00010980887852

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಚೇತನ್ ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.40 41800 ಕಾವೇರಿ ಗಾರ ಮಿೇಣ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್, ಬಿೇರೂರು
85036996030

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಖನ್ನರು
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.13 17500 ಚಿ.ಕ ಗಾರ ಮಿೇಣ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್, ಬಿೇರೂರು
13296012467

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಗೇವಿಿಂದಪ  ಬಿನ್ ಔರಿಮಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.58 14000 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಬಿೇರೂರು

103501010016130

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ದೊಡಡ ತಿಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 19900 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಬಿೇರೂರು

3356101000282

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಲಲತಭಮ  ಕಿಂ ಶೇಕಯಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಿಂಖಳ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 17000 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಬಿಷಲೇಸಳಿ್ಳ

152710805744

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಷರೇಜಭಮ  ಕಿಂ ತಿಭಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.35 31500 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಬಿೇರೂರು

3356101000336

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಬಿೇರೂರು ಕಾಲು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 21500 ಔನಾಿಟಔ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಬಿೇರೂರು

9252500101012301

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಸಾಖಯ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.90 19700 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಔಡೂರು

620180071866

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಮತಿೇವ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.39 35613 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0553101016018

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿದದ ಭಮ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಸಳಿ್ಳಕೄರೆಕಾಲು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 37831 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಿಂ ನಡಗಟಿ 64155350010

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಗುರುಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಯ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆಕಾಲು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 37831 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಿಂ ನಡಗಟಿ 54050504291

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಈವವ ಯರ ಸಾದ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆಕಾಲು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 37831 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಔಡೂರು

120001405850

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಕಾಲುವೇಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 54000 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0553101019360

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಷಲಿಂಖಪ ಕಂಬೇನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 21630 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ದೇನ್ನರು

131601011003392

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸೌಭಾಖಯ  ಕಿಂ ಭಸಲಿಂಖಪ ಕಪ ಲು
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.89 12660 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ದೇನ್ನರು

131601011000585

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಎಜಾಜ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಾದರ್

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 26077
ಕಾಪ್ೇಿರೇಶನ್ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಚಿಔಕ ಭಖಳೂರು

008100101039224

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಷತಿೇವ ಬಿನ್ ರಂಖಪ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 15980
ಕಾಪ್ೇಿರೇಶನ್ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0520291029750232

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಭಲಲ ಭಮ  ಕಿಂ ಈರೇಗೌಡ ಗಂಖಫಷನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 29560 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0553101011538

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಕಾಮನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.89 18000 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ದೇನ್ನರು

131601010006088

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.60 12970 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0553101012022

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಜೇಡಿಹಚಿಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.85 18000 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಔಡೂರು

069601032915

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಗರ ೇ 
ಟ್ಕ್ ಇರಿಗೇಶನ್ 

ಸಿಷಿ ಮ್            ( 
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ  

ಚಂದರ ಲೇಓರ್ಟ, 
ಬೆಿಂಖಳೂರು)

64216058406



ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಆನಂದ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಯ ಪಳಿೆನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 32290 ಕೄನರಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

0553101013391

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಿದದ ಭಮ  ಕಿಂ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಅಖರ ಹಾಯ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

1.00 20600 ಔನಾಿಟಔ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಷಕರಾಮಟಿ ಣ

7482500100300401

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ಮಾಚಗಿಂಡನಸಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.49 32950 ವಿಜಯಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ದೇನ್ನರು

131601011000424

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA §¸ÀªÀgÁd¥Àà ZÀ£Áß¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.96 90000 PÉ£ÀgÁ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 
ಔಡೂರು

5944101000950

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ¢£ÉÃ±À ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀÄ¥Áà¼ÀÄ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.40 37700

ಸಿೆ ೇರ್ಟ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ (ಮಗ 

ಆಗರ ೇಟ್ಕ್ ಪೄರ ೈವೇರ್ಟ 

ಲಮಿಟ್ಡ್)

30977544844

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಬಿೇಯಭಮ  ಕೇಿಂ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಾಯ ಡಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 60850 ಆಕ್್ಷ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 916020048850847

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಔರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಖಪ ಗಂಖಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.58 58500 ಆಕ್್ಷ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 916020048850847

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ಅಣೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 60850 ಆಕ್್ಷ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 916020048850847

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 60850 ಆಕ್್ಷ ಸ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್, 916020048850847

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಮಯದಕೄರೆ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

0.65 65600

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಗರ ೇ 
ಟ್ಕ್ ಇರಿಗೇಶನ್ 

ಸಿಷಿ ಮ್            ( 
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ  

ಚಂದರ ಲೇಓರ್ಟ, 
ಬೆಿಂಖಳೂರು)

6216058406

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ತಭಮ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕ್ಿಂಕಾನಾಡು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.50 31200

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ವಿ.ಎಿಂ. ಹಿಯಣಣ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಕ್ಿಂಕಾನಾಡು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.58 23360

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ)
ವಿ.ಎಿಂ. ಗಂಗಾಧರೇವವ ಯ ಬಿನ್ 

ಭಹಾದೇಪ
ಡೇಯಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.17
19408

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಕ್ಿಂಕಾನಾಡು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.60 22830

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ಸನ ನೇರಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕಾಯ ತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 60900

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ±Á°¤ PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 32946 927414238125.. 37035874657..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
±À²¨sÀÆµÀt J¸ï PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð J¸ï Dgï ̈ ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ 

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
0.40 24490 550210706382.. 4102500111295501..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
ºÀ¶ðvï PÉ « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï PÉ J¸ï vÀ®ªÀÄQÌ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
2.00 65400 682671921515.. 4202500100653601..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÉ J ©£ï C£ÀAvÀAiÀÄå PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 32946 674483053508.. 516150609

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÁäªÀw PÉÆA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 11400 538446973029.. 1528101003647..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj £ÀlgÁeï Dgï gÁªï ©£ï gÀªÉÄÃ±ï gÁªï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 50140 586251269098.. 09022200080140..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj zÀAiÀiÁ£ÀAzï PÉ J¸ï ©£ï ¤Ã®AiÀÄå ¥ÀÆeÁj zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 22465 589184723417.. 120001443171..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¤vÁ J£ï gÁªï ©£ï £ÀlgÁd Dgï gÁªï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 29732 987943997068.. 09022200044561..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÉnÖ © PÉ ©£ï PÉÆgÀUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 22698 481641931933.. 31843374502

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.85 72387 842505530176.. 560381000261079..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
ªÀiÁ£ÀÄåªÉ¯ï £ÀgÉÆÃ£À ©£ï  ¹ J £ÀgÉÆÃ£À PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà 

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
1.80 58935 647167512925.. 4102500100886101..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÉØ vÀ£ÀÆr 

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
0.40 13700 7102545876342.. 620100031179..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj PÁ²¥Àw ºÉZï J ©£Àæ C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå ºÀÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.60 24643 958816493586.. 54018266541..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Àétð®vÁ PÉ J¸ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÉ ¹ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 34047 244640104339.. 620030009174..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ±Á°¤ PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 32946 927414238125.. 37035874657..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÁäªÀw PÉÆA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 11400 538446973029.. 1528101003647..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¤vÁ J£ï gÁªï ©£ï £ÀlgÁd Dgï gÁªï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.55 29732 987943997068.. 09022200044561..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÉØ vÀ£ÀÆr 

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
0.40 13700 7102545876342.. 620100031179..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸Àétð®vÁ PÉ J¸ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÉ ¹ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 34047 244640104339.. 620030009174..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
ªÀiÁ£ÀÄåªÉ¯ï £ÀgÉÆÃ£À ©£ï  ¹ J £ÀgÉÆÃ£À PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà 

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ
1.80 58935 647167512925.. 4102500100886101..

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ¦.AiÀÄÄ.ZÀjAiÀiÁ ©£ï G«Äð¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.14 0.37325 264433944533 18950100007901

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀQð.PÉ.JA ©£ï ªÀÄvÁÛ¬Ä ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.39289 576616793262 18950100000211

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¤vÀ PÉÆÃA GªÉÄÃ±À ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.89 0.59368 228858893088 1453101015373

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï gÀd¤ ¸ÀvÀå£ï.J¸ï.JA PÉÆÃA ¸ÀvÀå£ï °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.00 0.32946 619717131946 64026132409

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ºÉZï.E.¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.98 0.37074 937463848910 420250010065240-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï PÀªÀÄ® PÉÆÃA ¨ÁdtÚ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16530 355557870068 0-9132210001160

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA ºÉZï.Dgï.dAiÀÄgÁªÀiï C¼ÉºÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16500 206411121032 0-9142200007673

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj n.«.±ÁgÁzÁA§ PÉÆÃA ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.69 0.55333 913186099014 120001107218

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj gÀvÀß.ºÉZï.J£ï PÉÆÃA ¤ªÁðt¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.39289 566842034579 1453101005450

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁj PÉÆÃA ¢ªÁPÀgÀ.f.Dgï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.39289 967716919710 0-9132200021270

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ.J£ï.n PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.15 0.20800 369575363511 620190054317

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.92 0.34800 448084959781 0-522500101080601

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ºÉZï.r.¸ÀÄªÀÄAvï ©£ï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.36000 895199814044 120000803077

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¢ªÁPÀgÀ n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.48 0.18158 864736874306 620190051441

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï ºÉZï.J¸ï.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 2.15 0.62824 910224280683 0-865101007356

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¸ÀÄºÁ¸ï.ºÉZï.r ©£ï ºÉZï.«.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¹ÃvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.10 0.47994 512854404668 120000803099

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj gÀvÁßPÀgÀ ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.25380 655962328960 420250010098280-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ©.PÉ.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.20 0.39289 485740703008 420250010000200-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj J¸ï.J¸ï.ºÀÆªÀtÚ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.20850 365510199194 64099448463

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²ªÀ¥Àæ¸Ázï.ºÉZï.J£ï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.59 0.49945 867149530813 1453101010822



ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.20000 794862227242 1453101015695

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj ²ªÀZÀgÀuï.©.PÉ ©£ï PÁ²£Áxï.©.¹ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.16330 880974273072 830260475

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï £ÁUÉÃ±ï.J¸ï.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.13132 210491153154 0-9132200010131

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï UÀAUÀtÚ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.15200 645604695299 64181776057

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï PÉ.«.¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ PÀÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.44 0.45200 934342359222 620190004999

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï ªÁUÀÄ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.30 0.15000 205969823943 0-9132200026208

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ.©.©. ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.40 0.24000 634987129343 420250010051080-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï «.J£ï.ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀAPÉì ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.50 0.16400 377388401504 64046533484

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï ªÀÁ¸ÀÄzÉÃªÀUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.14825 616586275499 1453101011062

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ±Á¹Ûç ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ±Á¹Ûç PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.45 0.17000 357756873523 420250010094780-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ¹àAPÀègï CgÀ«AzÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 1.35 0.40000 526695167070 420250010111040-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP) ºÀ¤¤ÃgÁªÀj PÉ.J.gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï C£ÀAvÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ನ.ರ.ುಯ ಸಮನಯ 0.80 0.30200 223943563770 420250010000600-1

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಈಯಪ  / ಈಯಣಣ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.99 21740

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ವಿತರ  ಜೆ / ಕ್ಮಾಯಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 21000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಿಣಣ  / ನಿಂಖಪ H ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 44000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) M ರೇಣಣ / ಭಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.75 25860

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) T V ಪಾಿತಭಮ  / ಚಂಧರ ಶೇಕರ್ ಮಾಚೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 27800 620070037332

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) G T ಅನಲ್ ಕ್ಮಾಯ / G V ತಿಭಮ ಮಯ ಗುಳಿದಭನ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 33400

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಈಯಪ  / ಚಂದರ ಪ ಚಿಔಕ ನವಂಖಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 22698 620080018158

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಮಯ  / ಔಲ್ವಯ ಣಪ ಷಹಾಯ ದಿರ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.76 27490 85014047667

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಉಮವರಾವ್/ ಗೇಪಾಲರಾಮ ಶಿಂತಿಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 22680 35570986853

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)
ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  

ಲಮ) ಸುಲೇಚನ ಬಾಯಿ / ತ್ತನೇಜಿರಾವ್ ಶಿಂತಿಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 22690 544101012900

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)
ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  

ಲಮ)
T S ಷತಯ ನಾರಾಮಣ / T S  

ಸೇಭಶೇಕಯ
ಇಿಂದಾಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 30000 0697119022229

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ನೇಲಪ  / ಭಲಲ ಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 26500 I O B ಕ್ಡೂಲ ರು

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)
ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  

ಲಮ) N ತ್ತನೇಜಿರಾವ್ / ನಿಂಗೇಜಿರಾವ್ ಶಿಂತಿಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.65 24500 118201010001900

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಮೄಸಬೂಬಿ / ಬಾಬಿಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 27600 1182010100087230

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಗೇವಿಿಂದ ರಾಜು / ಚಿಔಕ ತಿಭಮ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 20000 85025011150

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) T V ಲೇಹಿತ / ವಿೇಯಬದರ ಮಯ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.50 18900 520101016897591

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) R ದವಯಥ / ರಾಭಮಯ ಫಳಿಾಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 70000 31201000009007

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಭಲಲ ಕಾಜುಿನಪ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 20160 0042500101674301

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) B ಸುರೇವ / ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.34 14380 0042500100823601

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) B ರಾಜಶೇಕಯಪ  / ಫಷಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.55 18500 0042500100660201

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) B ಈವವ ಯಪ  / ಬಂದಪ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.66 18340 033801000009558

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ನಾಖರಾಜಪ  / ರುದರ ಪ ನಾಖವಂಖಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 15400 520101024697865

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) M C ಒಿಂಕಾಯಪ  / ಚೌಡಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.70 22170 4682101000533

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) S R ವಿೇಯಬದರ ಪ  / ರಾಭಪ ಅತಿಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.43 16260 4682101000856

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವವ ಯಮಯ  / ಫಷಮಯ ಸಕೄಕ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.35 15150 64032427279

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವವ ಯಪ  / ಚನನ ವಿೇಯಪ ನಾಖಭೇಖನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 42100 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಭಹೇವವ ಯಭಮ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ನಾಖವಂಖಲ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.95 28150 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಫಷರಾಜಪ  / ಗಂಖಪ ಕಾಟ್ಟಖನ್ರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.38 15560 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ  / ನಾಖಪ ಸಣ್ಣ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.65 22100 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಬಿೇದಪ  / ಸೇಮಗೌಡ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಗಂಖಭಮ  / ಸೇಭಣಣ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಿಂತಭಮ  / ಭಹೇವವ ಯಪ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಷತಿೇವ / ಈವವ ಯಪ ಸೇಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.78 67699 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಿಲಿಂಖಭಮ /ಗಂಗಾಧಯಪ ಗುಿಂಡಷಮುದರ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 19790 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ರಾಜಪ /ರುದರ ಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 24823 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಸಾಔಭಮ /ಶಿಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಣ್ಮಮ ಕ/ಭಲ್ಲ ದೇರು ಶಿನ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.74 24519' 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಜಮಪ /ಸಿದದ ಪ ಜಾವೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 32724 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವಚಾರ್/ಈವವ ಯಚಾರ್ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 99000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಈವವ ಯಪ /ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 17838 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಧನಂಜಮ/ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.50 50000 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಫಷಮಯ /ಭಹಾದೇಮಯ ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 25400 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ರುದ್ರ ೇವಪ /ಗಂಖಪ ಜಲದ ೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 30140 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಗಿೇತ್ತ/ಸುರೇವ ಶಿನ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.85 26700 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವವ ಯಪ /ರಂಖಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 94380 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಖವಿರಂಖಪ /ಭಲಲ ಮಯ ಬಂಡ್ರ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.29 10900 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) S S ರ ದಿೇ/ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.55 15150 64037568226



ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ನಿಂಖಪ /ಫಷಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.40 39400 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಶಡಾಕ್ಷ್ಯಮಯ /ದೊಡಡ ಮಯ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ  ಕಾಲು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.75 19360 64037568226

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಚಂದರ ಪ /ನಜಗುಣಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವಮೂತಿಿ/ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.44 44000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಪಾಣಣ /ಔರಿಮಣಣ ಶಿಂತಿಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.79 70236

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಪಾಪುಸಾವ ಮಿ/ಪಲಪ್ಪ ಹುಲತಿಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 22350

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ನಾಖರಾಜನಾಮಕ /ಸಾಭಯ ನಾಮಕ ಕೄಿಂಚಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 27265

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) K P ಫಷರಾಜಪ /ಿತಪ ಫಖಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 31253

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಈವವ ಯಪ /ತಿಭಮ ಪ D B ಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.60 34100

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ರುದರ ಭಮ /ಸನುಮಂತಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.60 60000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಯಮವ/ಸಿದದ ಪ ಹಿರೇಕಾತೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 31670

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ರುದ್ರ ೇವ/ಹಿರಿಮಣಣ ನಾಖಬೇಖನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 32250

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ದೇವಿಯಪ /ಭರುಳಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.85 85000 0042500102231301

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ರಂಖಭಮ /ರಂಖಪ ಅರಿಶಿನಗಟಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 80000 85055636722

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಜಮಭಮ /ಗವಿಿಂದಪ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.98 37000 120000999863

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ನಂಜುಿಂಡಭಮ /ದೇವಿಯಪ ಬಂಔನಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 100000

ವಿಶೋಷ ಹನ ನೋರವರಿ ಯೋಜನೆ(ZP)

ಸನ ನೇರಾರಿ(ಜಿಲ್ವಲ  
ಲಮ) ಅನುಸೂಮಭಮ /ಜಮಣಣ ಮೆಲನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.20 100000 85038613127

10 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
ªÀÄzsÀÄªÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

À̧ªÀÄxÀð ±ÀAPÀgï ©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgï ©.J. PÀqÀªÀAw ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.03 50000 3147 1814 4436 120001727968

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
ªÀÄzsÀÄªÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

J¸ï.©.°AUÀgÁdÄ ©£ï §¸ÀªÀgÁeÉÃUËqÀ ¸ÀÄUÀÄqÀªÁ¤ (¹zÁÝ¥ÀÄgÀ) ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.00 50000 120001066359

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
ªÀÄzsÀÄªÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

JA.J¸ï. ¥ÉæÃªÀÄ°Ã¯Á PÉÆÃA eÉ.J. 
§¸ÀªÀgÁeï

eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ï
ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ

2.36 50000 8239 8884 1315 85056275638

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

J.Dgï. ªÀÄºÉÃ±À ±ÉnÖ ©£ï gÀAUÀ±ÉnÖ C®èA¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 3600 3949 0652 3603 100201011003391

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ aPÉÆÌ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 3600 3316 3173 6122 5392119000004

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

É̄ÆÃPÉÃ±À¥Àà ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ GzÉÝÃ¨ÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 5400 8329 6106 4355 13268005431

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ PÀÄ£Áß¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 5400 5116 7539 6861 1465108004777

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

¹zÁÞxÀð ©£ï VjeÁ ±ÀAPÀgï AiÀÄ®UÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 7200 7323 7729 8347 6547000100015762

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

d£ÁzsÀð£À ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ¸ÀwÛºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 7200 3673 5168 5939 083801000008046

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

ZÀAzÁæªÀw PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À zÉÃªÀzÁ£À ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 7200 3712 8261 6855 8507101334893

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

AiÀÄÄ.J¸ï.¢°Ã¥ï ©£ï ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 7200 5182 0814 4954 4869101000704

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP)
eÉÃ£ÀÄ ¥ÉÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ 
PÀÄlÄA§

¸ÀÄdAiÀiï ©.PÉ. ©£ï PÉÆAqÀ¥Àà ©.PÉ ¨ÉÆUÀ¸É ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0 7200 2852 0299 9292 09002050004675

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ
¸ÀÄzÉÃªï © JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ © 
J

»gÉÃUÀzÉÝ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

7.80 354675457426..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ eÁ£ï ¥ÉÃj¸ï ©£ï ªÀÄxÁ¬Äì ¥ÉÃj¸ï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

2.19 770467205865..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ PÀ«vÀ UËqÀ PÉÆÃ/A «ÃgÀtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

0.12 605241145728..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©®ÎzÉÝ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

1.00 213614160885..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð, ºÉZï  ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¨sÀmïÖ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

0.10 206461373139..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

1.01 267338907597..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀÄµÀà®vÁ PÉÆÃ/A C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

5.20 902391482706..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ PÀ«vÀ UËqÀ PÉÆÃ/A «ÃgÀtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

0.12 605241145728..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.



ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀÄµÀà®vÁ PÉÆÃ/A C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

5.20 902391482706..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ C©üªÀÈ¢Þ eÁ£ï ¥ÉÃj¸ï ©£ï ªÀÄxÁ¬Äì ¥ÉÃj¸ï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ

2.19 770467205865..

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
UËjJAlgï¥ÉæöÊ¸À¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ SÁvÉUÉ 
¥ÁªÀw¸À¯ÁVzÉ.

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ PÉ.J¯ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¤AUÀAiÀÄå PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 4000.00 508566095957 069250013716750-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¤qÀÄUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 4000.00 789066887054 34533798556

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀUÀÄ£ÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4.26 4000.00 247726825609 069250013657920-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ QlÖAiÀÄå ©£ï PÀjAiÀÄAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 4000.00 971302278292 069250010058060-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¦.PÉ.£ÁUÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 7.00 1800.00 927266198818 120001496791

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¥Àæ¸À£Àß ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 5.07 1800.00 289502129600 32926614071

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¯ÉÆÃ»vï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.11 3600.00 435112163487 64140828153

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¨Á¸ÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå UËqÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 1800.00 944716608830 64038481718

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀAzÉÃ±ï PÉ.©. ©£ï ¨ÉÊgÀ¥Àà PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.07 1800.00 284701205635 1162101021228

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ®°vÀªÀÄä PÉÆA gÉÃtÄPÀ¥Àà §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.17 1800.00 240663009358 115101010007962

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ²ªÀtÚUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1800.00 974116245722 13274021932

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1800.00 880632564899 120000734680

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ªÀÄzsÀÄ¸ÀÄzÀ£ï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.15 1800.00 690538049325 2532500101165300

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ °Ã¯ÁªÀw PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1800.00 654899063344 1162101022669

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ gÉÃtÄPÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.14 1800.00 6671215285621 20084549282

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï °AUÉÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.38 1800.00 702959772560 402250010160440-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï  ªÀÄAeÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.12 1800.00 468819265520 338250010002360-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÉ¼ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.15 1800.00 308831376394 8503595128-3

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.18 1800.00 634279329939 402250010001930-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ®°vÀ PÉÆA gÁdÄ f.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 1800.00 307190242778 20267325448

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ GzÀÄ¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 1800.00 384596569086 338250010001350-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¤qÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1800.00 745879049747 194800101005803

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ©£ï vÀÄPÀæ ¥ÀÆeÁj PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.34 1800.00 831890505812 64126986549

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ LAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 1800.00 51349841682 85012405480

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ «±Àé£ÁxÀ ©£ï £ÀAd¥ÀàUËqÀ ZÀlß½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1.26 1800.00 228942816860 692500137053701

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀÄ¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï C±ÉÆÃPï wæ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 13.00 1800.00 724020319920 1162119020044

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 6.17 1800.00 592254925365 538280010108160-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¢ÃQëvï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.16 1800.00 423780099185 069250010072040-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¯ÉÆÃPÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 0.12 1800.00 283839337971 538250010044540-1

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4 0.072 757043188179

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ CgÀ«AzÀ.©.« ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï, ºÁvÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4 0.072 485856572746

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå, ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4 0.072 785435054866

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ªÀVð¸ï ©£ï ªÀVð¸ï.PÉ.PÉ,  °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 875115473273

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¸É°£Á zÉÃªÀ¹ PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ  ªÉÄt À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 648476865496

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ gÁeïPÀÄªÀiÁgï ©£ï FgÀAiÀÄå,  UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 529494190472

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¢ªÁPÀgÀ.PÉ.« ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ  PÉÆ¼À É̄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 901083304216

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ J.¦.gÁdÄ ©£ï ¥ÉÊ° ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 851314815773

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¹.J.zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï CuÉÚÃUËqÀ, ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 621250624844

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ £ÁgÁAiÀÄt¨Á§Ä.ºÉZï.r ©£ï C¥ÀÄàªÀiË®å, ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 761374400494

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ±ÁAvÀgÁªÀÄ.PÉ ©£ï PÀÄnÖ±ÉnÖ, ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 337012236866

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¦.PÉ.ªÀVð¸ï ©£ï PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï, À̧Æ À̧®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 918336447129

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ PÉ.¦.ªÀÄºÁ§¯ÉÃ±ï ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ, PÉÆ£ÉÆÃr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 736506171337

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.r.¥Ë®Æ¸ï, ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ À̧ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 747021459796

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ©.J¸ï.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå, ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2 0.036 991098481990

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå,  ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 346252716356

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ªÀVð¸ï ©£ï ªÀVð¸ï.PÉ.PÉ,  °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 875115473273

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ J.¦.gÁdÄ ©£ï ¥ÉÊ° ªÀPÁðmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 851314815773

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¦.PÉ.ªÀVð¸ï ©£ï PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï, À̧Æ À̧®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 918336447129

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.r.¥Ë®Æ¸ï, ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ À̧ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 747021459796

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ ¸É°£Á zÉÃªÀ¹ PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ  ªÉÄt À̧ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.018 648476865496

ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ZP) eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ É̄ÆÃ¤ n.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå, PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 4 0.16 603863712259

11 SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

§¸À¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï zÉÆqÁØ£ÁAiÀÄÌ PÀÄ£Áß¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.39 43450 4910 6595 4438 13268002145

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀªÉÄÃ±À ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ªÀÄ¼À®ÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.15 14950 5210 8571 5664 10615528847

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ©£ï ¤ªÁðtAiÀÄå UÀÄAUÀgÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.00 58550 8103 7290 4295 13268033219

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉÃªÀÄ®vÀ PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ ªÀÄ É̄èÃzÉÃªÀgÀºÀÀ½î 
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.24 16800 7912 3607 8932 13286032699

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

eÉ.r. É̄ÆÃPÉÃ±ï ©£ï zÁåªÀAiÀÄå PÀ É̄èÃzÉÃªÀgÀ¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.20 31550 5274 3932 3769 120000672394



SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.J¸ï. C²é¤ PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À ºÁågÀA©
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.69 75000 6410 4685 6054 1332500102531300

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ ¨É¼ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.44 58000 8350 1868 6385 118801010006994

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÄUÀÎAiÀÄå ©£ï CªÀÄÈvÀAiÀÄå zÉÃªÀgÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.21 10000 2431 3161 8359 4219101003871

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÁ¸ÀÄ ©£ï vÀÄPÀæ ªÉÄÃ¹Ûç ©¼ÀUÉÆ¼À
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.70 46250 7222500100673101

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¨sÀzÀæAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.00 10000 5232 5108 0803 13263019711

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.PÉ. ªÀÄÆwð ©£ï PÀA§AiÀÄå ¨ÁuÁªÀgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.20 10000 2706 2031 7464 0507101325490

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÁUÉÃ±ï r.eÉ. ©£ï dÆ®AiÀÄå zÉÆqÀØªÀiÁUÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.30 25000 3411 3670 7567 100201010010210

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

J¸ï. PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ±ÉnÖ ²gÀUÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.00 8000 8355 8338 9465 0556101002926

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

J.JA. ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ zÉÃªÀzÁ£À
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.03 20000 2691 3381 8669 844310110001760

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.n. ªÀ À̧AvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ ¨ÁågÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

10.00 8000 0507101027653

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.Dgï. ±À¦üÃPï ©£ï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á¨ï PÀgÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.39 8000 4789 6917 8944 10460101001417

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÀæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.00 60000 7602 3905 6698 0522500100840501

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.F. azÁ£ÀAzÀ ©£ï FgÀ¥Àà ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.15 16000 2558 6706 9335 113601010003588

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.n. FgÀ¥Àà ©£ï LvÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

5.00 25000 6496 7387 3675 113601231000081

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.J¸ï. PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.39 15000 5967 2666 6587 113601050000191

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

C£ÀÄ¢Ã¥À ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¢uÉÚÃPÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

3.27 27500 3017 8789 0703 120000690368

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï °AUÉÃUËqÀ PÀlÄæªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.39 20000 9409 0641 1190 1332500103289601

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ PÀÆzÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

14.34 8300 6344 8219 3245 008100101026278

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA. ¸ÀÄgÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ ªÉÄÊ°ªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.10 23576 8801 1710 7068 2386101004755

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA FgÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.00 38900 9849 1863 6870 09002200088460

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

dAiÀÄ®Qëöä J£ï.J¸ï PÉÆÃA ZÀAzÉæÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.20 9490 3793 4392 4207 620120071903

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.PÉ. £À«Ã£À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ DtÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.23 8000 7839 6480 5043 620140107575

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

r.J¸ï. gÉÃSÁ PÉÆÃA FgÉÃUËqÀ aPÀÌªÀiÁUÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.38 30900 6591 8557 0311 100201010010788

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÉ.¦. ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.06 8000 7771 9147 5808 104601011001340

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

«dAiÀiï ©.©. ©£ï §¸ÀªÀgÁdÄ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.00 8000 7798 2409 9097 5392101000601

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄgÉÃ±ï ¹.eÉ. ©£ï VqÀØAiÀÄå PÀ©â£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.20 10000 5138 7708 5735 620170083841

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

É̄ÆÃPÉÃ±À ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.43 10000 2386108003786

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

vÁgÁ PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®UËqÀ aPÀÉÆÌ¼À É̄
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.00 25000 9658 6632 9011 1332500102037101

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹.J£ï. £ÁUÀgÁeï ©£ï ¹.JA.¤ªÁðt¥Àà ©ArUÁ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

3.10 14000 3601 1037 8240 30889099005

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

DgÀw ºÉZï.PÉ. PÉÆÃA ¥ÀzÉäÃUËqÀ LzÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.36 8300 4219101002786

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.n. ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï w¥ÉàÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.21 3320 8297 4324 0113 033310400037077

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÁUÀgÁd CgÀ¸ï ºÉZï.JA. ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÁd CgÀ¸ï

ºÀAUÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

0.13 4320 2309 8037 4386 4219101000735

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.J£ï.ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ PÉ¸À«£ÀªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

3.16 18520 3769 4467 8639 620120026665

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.Dgï.¸ÀÄ¢üÃgï ©£ï gÀªÉÄÃ±ïUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.12 8000 9855 9938 7990 100201011002312

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.f. gÀªÉÄÃ±À ©£ï VqÉØÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

2.13 14800 7896 0874 3442 100201010006874

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

°Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA ¹zÉÝÃUËqÀ £ÉgÀr
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

3.00 18580 4075 8036 5224 120000046901

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉAZÀAiÀÄå f ©£ï VqÀØAiÀÄå zsÀgÀUÀÄtÂ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.00 10000 9016 4819 0703 2386108006693

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ºÉZï.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ºÁfðºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

4.17 12450 4936 7149 4583 3345310544

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸Á«vÀæªÀÄä JA.JA. PÉÆÃA ªÀiÁzÉÃUËqÀ ªÀÄvÁÛªÀgÀ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1.12 16000 6202 7457 7521 13263016346



SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.ºÉZï. ¥ÀÆtÂðªÀiÁ PÉÆÃA PÉAZÉÃUËqÀ PÀÆzÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.31 39400 3922 2411 6055 844310100003277

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.PÉ. AiÉÆÃUÉÃ±À ©£ï ºÉZï.J¯ï. PÀ É̄èÃ±ÀUËqÀ »gÉÃPÉÆ¼À É̄
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.11 24920 3507 7959 6688 0507101331032

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸Áé«Ä£ÁxÀ ©£ï a£Àß¥Àà CgÀ²£ÀUÀÄ¥Éà
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 16150 7983 0818 7266 85051022397

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¦.¹. gÁeÉÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.25 9960 6869 1410 7508 2386101005074

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.J¯ï. ZËqÉÃUËqÀ ©£ï ®APÉÃUËqÀ ºÀÄPÀÄÌAzÀ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

4.38 22868 5319 0647 8145 4870101000470

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.¹. ¨Á£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÉÆÃqÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.21 8000 2489 6522 4909 620140055332

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

J£ï.JA. ¨sÉÆÃeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ £ÉgÀr
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 20000 4072 5569 2560 520101229176298

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

J.Dgï. ±ÁAvÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï.¹. DtÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.10 27500 4975 8445 2633 520101228987136

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

R°Ã¯ï CºÀäzï ©£ï CºÀªÀÄäzï ºÁfgï 
ªÀÄ¤ßÃ¯ï

ºÉ§â½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

18460 7044 2298 1628 120001093474

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.PÉ. ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï PÀÄ É̈ÃgÀUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

4.20 8000 5777 4752 9376 100201010004027

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÉÃªÀtÚUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ £ÉgÀr
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.18 8000 6155 2479 3568 520101229197491

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ss¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA gÀÄzÉæÃUËqÀ PÉ¼ÀUÀtÂ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 10000 4797 2606 6402 120000071245

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.¦. ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.16 15800 6697 6625 5165 57480201000850

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÀÄUÀÀÎªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã: gÁªÀÄAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 5200 8189 3664 5019 104601010017343

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¨sÀzÀæAiÀÄå ºÉÆ¸À¥ÀÄgÀ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.31 10000 8371 7635 5727 4870119001121

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

Vjd PÉÆÃA ¨Á§Ä ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.15 20000 8785 5170 4375 113601231000643

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA. £ÀgÉÃAzÀæ PÀÄªÀiÁgï ©£ï «ÄlÄȪ Á¯ï ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

6.20 14760 2225 4833 6165 514056857

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.Dgï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ½AiÀÄÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.79 18000 3232 3752 4921 85017593668

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

dAiÀÄ®Qëöä «.¹. ©£ï F±ÀégÀªÀÄÆwð ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

7.00 4600 9432 9479 9322 0507101021152

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¦. PÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀAV UÀÄqÉØÃ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.17 8000 5066 3477 9074 1467101000153

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝAiÀÄå wgÀÄUÀÄt
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

4.20 19152 4454 3471 8437 1332501000001182

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÁ®AiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå §ÆzÀ¤PÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.37 20408 5995 3595 7037 083801000050145

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

CgÀÄuÉÃ±ï ©£ï §¸ÀªÀgÁdÄ ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.00 8100 2154 5296 8893 64067663501

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÀAPÀgÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀzÀäAiÀÄå ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.03 10000 3301 5666 2753 4219101000974

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

§¸ÀªÀgÁdÄ eÉ.r. ©£ï É̄Ãmï, zÉÆqÀØAiÀÄå dPÀÌ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.18 14600 4389 5665 7008 0556101005827

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå zÀÁ¸ÀgÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.20 12450 5344 2045 3405 620140001181

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

À̧ÄªÀÄ PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ PÀqÀªÀAw
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.60 48900 6002 8417 6794 118801011002554

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.J£ï. PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ DªÀÅw
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

5.23 20000 2110 6480 0063 125201010002302

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃUËqÀ £ÉgÀr
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.24 8000 9779 1374 9858 520101250319388

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.ºÉZï.PÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.07 6600 5950 3769 4828 104601010015225

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

«.¦. PÉAZÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀ¼ÀUÉgÉºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.05 44500 9034 9146 7422 844310100002230

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

eÉ.©. ªÀÄ É̄èÃ±ÀUËqÀ ©£ï É̄Ãmï © É̄èÃUËqÀ eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ï
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.39 8000 5374 7831 4085 13273015089

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

vÁgÀªÀÄä PÉÆÃA F±ÀégÉÃUËqÀ eÉÆÃ¼ÀzÁ¼ï
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.22 10000 4246 7951 3325 13273026997

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀæPÁ±À J.J£ï ©£ï ¤ªÁðuÉÃUËqÀ ªÁdÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 8300 104601011000872

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ. ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀA©ºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

4.20 12800 9607 1155 1844 22160110020128

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÉ.¦. gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ ÁéªÉÄÃUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.35 23000 4216 4250 5358 1332500102187201

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.J¸ï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ À§¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.10 20000 9966 5991 4711 1332500101854701

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄºÉÃ±À ºÉZï.PÉ. ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀAUÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.12 8000 4941 6149 6893 4219101000328



SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.F. ¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï FgÉÃUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

4.20 20000 9535 1052 7222 574802010003911

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.PÉ. dAiÀÄ PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.36 20000 2037 9200 0639 620140019610

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.¦. £ÀAdAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 10000 10615545647

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄzÀæAiÀÄå PÉ.F. ©£ï FgÀAiÀÄå PÉ¸ÀjPÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.36 20150 4052 7215 5954 85028988520

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

GzÀÝAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 15850 3526 2103 7195 120001097887

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï CªÀÄÈvÀAiÀÄå PÀÆzÀÄªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.31 21000 3949 0652 3603 100201011003391

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÉZï.n. gÉÃªÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.40 29200 7606 3626 9800 64088270139

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¨sÀÁ£ÀÄªÀÄw PÉÆÃA ¨ÉÊgÀ¥Àà ºÀ®¸ÀÄªÀÄ£É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.06 4150 4146 1504 4668 104601011003303

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA.F. ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï FgÀAiÀÄå DtÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.20 47100 7724 8143 5544 620140113430

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÀÁAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©¸ÀVßªÀÄoÀ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

7.30 25300 9726 7669 0330 54038256142

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ©®èAiÀÄå DtÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.20 25000 9681 9012 2172 620140065816

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÄÄ¼ÀîªÀÄä PÉÆÃA ©½AiÀÄ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄ¥ÉàÀ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.15 16600 5929 1194 6602 85013098421

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

146000

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

19000

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.Dgï. «±Àé£ÁxÀ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ©ÃPÀ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.02 47900 7765 7045 9034 1772500100364901

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÀÉ.J£ï. dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºÀAZÀgÀªÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.34 6500 7606 6773 0119 10615526645

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

s̈ÀzÀÉæÃUËqÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ºÀ®¸À¨Á¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.30 8000 7983 6448 6603 620170054344

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

s̈ÀzÀæªÀÄä PÉÆÃA s̈ÉÆÃeÉÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.89 23000 8491 5424 7632 0556101008882

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÀAPÀgÀÉÃUËqÀ J¸ï.r. ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ ¸ÁgÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

6.06 28280 6379 6707 1027 2027046398

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

£ÀÄµÀgÀvï D° ©£ï PÉ.JA. ±ËPÀvï D° PÉ¸ÀjPÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

5.33 8000 5623 7234 3232 2020495748

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÁgÀzÀ PÉÆÃA PÀAzÀ¸Áé«Ä PÀ©ât ¸ÉÃvÀÄªÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.22 56400 8036 5982 7014 1467101007457

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

Dad£ÉÃAiÀÄ ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå CwÛVj
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3 14500 4037 7235 8527 620170054661

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÁ®AiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ ¤AUÀAiÀÄå UÀËqÀ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.29 10000 6182 0814 4954 4869101000704

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

bÁAiÀiÁzÉÃ« ©£ï ¨sÀzÀæ¥Àà PÉÆÃmÉÃªÀÇgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.26 10000 7011 6883 1993 85023871185

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

dªÀgÀ¥Àà ©£ï dÆ®AiÀÄå ¹zÀÝgÀºÀnÖ (wgÀÄUÀÄt)
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 12250 4185 6896 8122 104601011002991

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄzÀÀæ¥Àà J£ï.J¸ï. ©£ï É̄Ãmï ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 14000 6661 1414 4228 620140020841

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

©.AiÀÄÄ. GªÉÄÃ±ï ©£ï GzÀÝAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.01 10000 6738 8683 7004 13273028021

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 10000 3616 0482 5560 120000235626

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå §¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.06 15000 9108 9237 2879 620140038611

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï zÁåªÀAiÀÄå vÀ½ºÀ¼Àî
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.00 15500 6899 0737 4010 620140014769

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J£ï.Dgï ²gÀUÀÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.01 36900 5485 9560 4064 5561018474

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

PÁ¼ÀAiÀÄå ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ¤qÀUÉÆÃqÀÄ (MrØºÉÆA§¼À)
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.26 10000 2547 6884 6567 556119007708

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÀµÀðªÀzsÀð£À ¹ ©£ï J.J£ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï DtÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.30 21400 6996 1559 1710 1332500102647101

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

ºÀÉZï.PÉ. É̄ÆÃ»vï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÉqÀzÁ¼ÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.13 11900 9356 0367 5399 090020000010098576

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¹.JA. ¥ÀÄlÖtÚ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ºÉdÓUÉÃ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

3.20 17328 9175 1772 8691 54038250128

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

JA. ±ÀAPÀgÀgÁªï ©£ï JA. CdÄð£ïgÁªï dPÀÌ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.19 31600 7012 7016 4728 620140075868

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

«dAiÀÄ PÀÄªÀiÁgï n.Dgï ©£ï gÉÃªÀtÚUËqÀ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.20 24170 9087 3147 8646 332501000000099

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

¸ÀÄAzÀgÀ f ©£ï UÀÄgÀÄªÀ ºÀÄ¬ÄUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.90 29450 8304 5881 6146 113601010003222

ºÉÃªÀÄ®vÀ JA.J¸ï. PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ JA.¹. ªÀÄ É̄èÃzÉÃªÀgÀºÀÀ½î 2.24 7912 3607 8932 13286032699



SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

É̄ÆÃPÉÃ±À PÉ.©. ©£ï ¨Á§Ä PÀgÀUÀtÂ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.40 16800 3532 0953 5938 113601010002644

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

²ªÀtÚ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå ²gÀªÁ¸É
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.28 44000 3170 3358 9034 7222500100298801

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

gÀÄzÀæ¥Àà J£ï.J¸ï. ©£ï ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 15300 6661 1414 4228 620140020841

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

azÁ£ÀAzÀ ©£ï FgÀ¥Àà ªÀÄt§ÆgÀÄ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.95 15000 2338 6706 9335 113601010003588

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

±ÉÃµÉÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ wgÀÄUÀÄt
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

0.60 12650 9904 6423 8745 33205332501000000344

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚAiÀÄå PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

2.00 4150 8437 8872 2916 332501000005957

SMAM
PÀÈ¶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À 
RjÃ¢UÉ À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À 

s̈ÀzÀæ¥Àà ©£ï dÆ®AiÀÄå wgÀÄUÀÄt
ಕ್ಸಬ ಚಿಕ್ಕಭಗಳ ಯು ಸಮನಯ

1.95 15400 620120038581

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 50000 848941802842 4422500100035501

SMAM ರ್ ಸೆಪ ಿೇಮರ್ ಕೃಶಣ ಮೂತಿಂ್ಿ್ ಬಿನ್ ಪಾನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.16 10000 378603687900 09002010130545

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.4 75000 340880709085 50100239408708

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ    ಲಲತಭಮ  ಕ ಲೇ||ನಾಖರಾಜು ಜಿ.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 50000 511622181762 9252500100752401

SMAM Mini Tractor ಸುರೇವ ಬಿನ್ ರಾಭಮಯ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.6 69500 274946398482 146701011002200

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಗಂಖಭಮ  ಕ ಶಿಲಿಂಖಸಾವ ಮಿ ಜಿ.ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 50000 531241348165 4836101000330

SMAM Mini Tractor ಗಂಖಭಮ  ಕೇ, ಲೇ|| ರಂಖಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.2 69500 467037356946 1527101006176

SMAM HDP Sprayer ರಾಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.28 10000 829473199036 85016425345

SMAM Tractor ಲಕಿ್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.27 245000 253410282886 85034894983

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಪ.ಕೄ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಔಲಲ ತಾ ಪ ಕಾಲುವೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.09 70000 902357850942 85049620266

SMAM Power Sprayer ಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ವಲಯ ನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 4.2 10000 940423080614 31740010100360

SMAM ಪಾಲಷಿಿಂಗ್ ಯಂತರ ಗೌಯಭಮ  ಸಿ, ಕ| ಹಾಲಪ ಪಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.04 23000 294477442709 0553101023228

SMAM Mini Tractor ಬಿ.ಜಮದೇಮೂತಿಂ್ಿ್ ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.76 55600 777776796466 4422500100073101

SMAM Plastic Laying Machine ಜಿ.ಎಸ್ ತೇಿಂಟಾದಾಮ್ಿ್ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.08 20800 431145593757 09082200000878

SMAM
Post Hole Digger

ಜಾು ನೇಿಂದರ  ಕ್ಮಾರ್ ಬಿ.ಸಿ ಬಿನ್ 

ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ ಹಿರಿಯಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.08 8600 777561118245 13296002005

SMAM Brush Cutter ರಾಮಗೌಡ ಂ ಸ್. ಬಿನ್ ತಿಮೄಮ ೇಗೌಡ ದೊೇಗಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.08 12760 460788363939 64119447325

SMAM Chaff Cutter ಸೇಮಶ್ ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಔಡೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 52000 641331921676 3356101002383

SMAM Brush Cutter ವಿಜಯ್ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಖವಿಮಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.8 12360 425430124784 3356108000142

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಸಾಔಭಮ  ಕ ಫಷರಾಜಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.41 50000 590891607752   620090036210

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಖರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.5 50000 694034647470 103501010010889

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಔಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.33 50000 840204216165 620090022582

SMAM Mini Tractor ಹುಲಮಪ  ಬಿನ್ ಕೄಿಂಚಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 2.05 65336 714173450256 146701011006982

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಎ.ಎಸ್ ಸಿದದ ಮಯ  ಬಿನ್ ಸಿದಪ ಚಿಔಕ ಿಂಖಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 23744 437856063840 0696101001522

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಶಂಔಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಭನಾಮಕ ಷಕರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.16 50000  '352980694172 0553101008676

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಬಿ.ಎಸ್ ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.13 70000 355124907262 13294017503

SMAM Disc Arrow, Rotowator, Chaff cutter ಭಲಲ ಕಾಜುಂ್ಿ್ ನ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಮಂಜಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3 120000   299315135167 30400618962

SMAM Bed maker ಯತನ ಭಮ  ಕ ್ಾ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.13 13600 644517667068 64136608112

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಲಖಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.29 50000 892447542883 64171888628

SMAM Tractor ಸಾವ ಮಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪೇಕಾಯ ನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.1 250000 332490392770 7482500100570001

SMAM Tractor ಯವಿೇಿಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಮಕ ಬಾಯ ಲದಾಳು ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 5.11 250000 382051724058 520101040397560

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕ ಗೇವಿಿಂದಮಯ ಔಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.29 75000 332583655465 120000094536

SMAM Wheel Barroin ಸಿ.ಎಲ್ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಚನಾನ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1.04 26200 719762805766 3794901000000009

SMAM ಅಡಿಕೄ ಸುಲಯು ಯಂತರ ಜಮಭಮ  ಕೇ ಉಜಿಜ ನೇಗೌಡ ಔಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 1 70000 556903273475 09172200006754

SMAM SMAM ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄÌ ©£ï ºÀÆªÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.93 56800 963660338745.. 120000447278..

SMAM SMAM PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÉÊPÉ ©£ï PÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ eÉÆÃV¸ÀgÀ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.35 48000 963286520355.. 54018277881

SMAM SMAM ±ÁAvÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ UÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.80 48000 212068218402.. 4102500101069001..

SMAM SMAM J£ï.JªÀiï ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 3.20 43999 439049977858.. 620030000591..

SMAM SMAM F PÉ gÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄåUËqÀ FZÀ®Ä¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಕ್ಡ ಯು ಸಮನಯ 0.22 48000 546978402815.. 3222500100316501..

SMAM SMAM gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÉZï f ©£ï UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 48000 581991588229.. 6582023792..

SMAM SMAM gÀÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ n J¸ï ©£ï ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 54000 224224901730.. 3222500100344201..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA © f ¸ÀÄ¨Áæªï ¨É¼É«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 43999 336136754168.. 5362500100375901..

SMAM SMAM JA J¸ï ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ±ÁAvÀ¥Àà ºÉUÉØ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.14 8000 678184290279.. 64131070664..

SMAM SMAM f J¸ï GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.00 8000 593826736681.. 3622500100983201..

SMAM SMAM J£ï eÉ £ÁUÉÃ±ï ©£ï d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå §¸ÀjÃPÀmÉÖ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.36 8000 975191966115.. 3622500100980101..

SMAM SMAM eÉ « ¥sÀtÂgÁeï s̈Àmï ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð s̈Àmï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.08 8000 235467905565.. 3222500100141601..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï s̈ÀÄdAUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.10 48000 538373778230.. 09052210000024..

SMAM SMAM JZï JªÀiï C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.03 3000 588804411031.. 4102500111563001..

SMAM SMAM PÀÉ.f ¥ÀæPÁ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁaPÉÆÃ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 3000 711081018222.. 5362500100379901..

SMAM SMAM qÁPÀ¥Àà J JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.34 3000 485254415692.. 4202500100707901..

SMAM SMAM qÉÃPÀtÚ J¸ï Cgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ©®UÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.11 19999 265164146064 54018286568

SMAM SMAM d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.36 43999 611972134217 3622500100612201..

SMAM SMAM ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgï s̈Àmï ±ÁªÀÄ s̈Àmï GvÀÛªÉÄÃ±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 29999 765324283444 54047792557

SMAM SMAM ²æÃ ªÀÄÆwð ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà  UËqÀ s̈ÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 48000 637533614256 41025001114667001..

SMAM SMAM G¥ÉÃAzÀæ DZÁj ©£ï gÁªÀiÁZÁj ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.90 8000 497793258276 13291025211

SMAM SMAM ¥ÀæPÁ±ï J¸ï Dgï ©£ï gÁªÀÄ s̈Àmï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 3000 288973333097 9022200063565

SMAM SMAM gÀvÀÀßPÀgÀ ©£ï ¹AUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.56 29999 321357169742 3600500100218901..

SMAM SMAM CZÀð£Á PÉÆÃA C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 27400 512555730752 4102500111355700

SMAM SMAM ®PÀëöät ±ÉnÖ ©£ï ¥ÀzÀä ±ÉnÖ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 49920 899444835414 09022200060647..

SMAM SMAM J£ï J¸ï ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï ±ÉÃµÀtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.41 19199 766698452950.. 3222500100322801..

SMAM SMAM J¸ï J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 54000 244232842544.. 13276000454..



SMAM SMAM ¢£ÉÃ±ï r J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.81 43999 777815897492.. 3622500101362501..

SMAM SMAM PÉ.J¸ï ªÉÆÃºÀ£ï ¯Á¯ï ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï  PÀÄA s̈ÁgÀPÉÆ¥ÀÀà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.13 12320 606170777938.. 4102500110801901..

SMAM SMAM ¸ÀÄ¤Ã¯ï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï £ÁUÀgÁd gÁªï PÀÄA s̈ÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 34840 455964640267.. 4102500100826701..

SMAM SMAM ¥Àæ±ÁAvï r PÉÆÃ¸ÀÖ ©£ï E£Á¸ï rPÁ¸ïÖ  ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 3000 202679559785.. 4102500110513801..

SMAM SMAM C¯É£ï ©£ï E£Á¸ï rPÁ¸ïÖ  ªÀÄjvÉÆlÄè ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.58 3000 474485145619.. 09022200021951..

SMAM SMAM ªÉÆÃºÀ£ï gÁªï ºÉZï f ©£ï  UÀuÉÃ±ï gÁªï ºÉZï J¸ï CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 160.00 19199 941722680161.. 0522500101396401..

SMAM SMAM ¨Á®¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï £ÁUÀ¨sÀÆóµÀuïgÁªï ¨É¼ÀUÉÆ¼À ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.28 48000 959654419204.. 54047792477..

SMAM SMAM gÀAf¤ ºÉ¨Áâgï PÉÆA J¸ï J¸ï QgÀuï ºÉ¨Áâgï ¹ÜgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.07 60000 495285915566.. 3622500101420801..

SMAM SMAM ¥Àæ̈ sÁPÀgï ªÉAPÀ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.14 60000 913439206778.. 520101054666836..

SMAM SMAM PÉ s̈Á¸ÀÌgÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ s̈ÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.92 60000 793712623236.. 09052200008490..

SMAM SMAM ¸ÀwÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.11 3320 208290933770 13260000610..

SMAM SMAM £ÁUÀgÁeï ©£ï  ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 133.00 8000 518898507914.. 142301011002031..

SMAM SMAM © J¸ï ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ºÉZï J£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ s̈ÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 8000 899438283819.. 09052200057102..

SMAM SMAM eÉÃªÀiïì ©£ï C¯ÉPÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÀiÁ©£ï £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 60000 598976765128.. 54018275363..

SMAM SMAM J J¯ï ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï J Dgï ®PÀëöät gÁªï  UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 6.28 60000 533906472282.. 520101054689194..

SMAM SMAM eÉ PÉ ¸ÀÆAiÀÄð £ÁvÁAiÀÄt ©£ï PÉ Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð eÉÆÃV¸ÀgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.32 48000 790893249656.. 54018299293..

SMAM SMAM UÀÄAqÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§â UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 8000 743823751394.. 09022200076448..

SMAM SMAM ªÉÆÃºÀ£ï r ±ÉnÖ  ©£ï zÉÃdÄ ±ÉnÖ ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.14 48000 954971240095.. 64135626369..

SMAM SMAM Dgï PÀtÚ£ï ©£ï J¯ï gÁªÀÄ °AUÀA ©¼À®ÄPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.09 60000 354452708529.. 520101054675347..

SMAM SMAM J¸ï PÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÉ J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.17 13800 874606153130.. 64147679395..

SMAM SMAM D°é£ï ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï f.¦.J Lj£ï,¦.eÉ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 12000 208241998096.. 142301011003618..

SMAM SMAM © ºÉZï ¸ÀÄ¤Ã¯Á PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.35 49900 227523777109.. 09102200002624..

SMAM SMAM ¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï JA J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ̈sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.00 43900 442549004030.. 64035636030

SMAM SMAM JA PÉ PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.33 10200 75111420390.. 54062370740

SMAM SMAM ¥ÀÀæ s̈ÁPÀgÀ E f ©£ï VqÉØÃ £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 10200 348715173180.. 64153751660

SMAM SMAM PÉ ¦ dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.80 10200 346766692200.. 029200101005751..

SMAM SMAM n f ²æÃPÁAvï ©£ï UÉÆÃ¥Á® gÁªï n J¸ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.01 55000 777500056137.. 4102500100875101..

SMAM SMAM ²æÃzsÀgÀ f PÉ  ©£ï f J¸ï PÀÈµÀÚ zÉÃªï  UÀÄqÉØÃvÉÆÃl ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 50000 240341938536.. 3622500100972901..

SMAM SMAM gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ ºÉZï f ©£ï UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.12 3320 895333223249.. 3222500100324001..

SMAM SMAM a£ÀßAiÀÄå UËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 3000 477060038816.. 620030022038..

SMAM SMAM PÀÈµÀÚªÀÄÆwð r ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 3000 818029871354.. 620030007767..

SMAM SMAM ºÉZï J gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.27 35000 509465487986.. 3622500100760101..

SMAM SMAM ¨Á§tÚ £ÁAiÀÄPï ©£ï °AUÀ £ÁAiÀÄPï ¤®ÄªÁV®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.31 8000 992430422587.. 3222500100490501..

SMAM SMAM gÀvÁßPÀgÀ JA J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.20 4100 903893438259.. 3222500100513901..

SMAM SMAM ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ n Dgï ©£ï gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï n J¸ï PÀÄA s̈ÁgÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.20 55000 877027725584.. 4102500110499301..

SMAM SMAM PÉ ¹ zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.15 48000 536269094948.. 38201698607..

SMAM SMAM PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA  gÀvÁßPÀgÀ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 8000 4102500111333101..

SMAM SMAM J JA ¦ vÉÃd¹é ©£ï J J¸ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.38 50000 908866904651.. 4102500101200601..

SMAM SMAM J © ªÁ¸ÀÄzÉÃªï ©£ï s̈ÀªÀÄðAiÀÄå ºÉUÀÎqÉ ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 10.00 53500 436396309637.. 3622500101003301..

SMAM SMAM ºÉZï r dUÀ¢Ã±ï ©£ï ºÉZï r ªÉAPÀ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.20 8000 803486788480.. 520101054703901..

SMAM SMAM GªÉÄÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ²ªÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.16 4889 674226133391.. 4032500101096601..

SMAM SMAM ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.57 70000 307837379602.. 1528101004022..

SMAM SMAM ²æÃ¤ªÁ¸À ¹zÀÝtÚ AiÀiÁ£É wªÀÄäAiÀÄå ºÁ®ÆävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.26 3750 474204793839 620100002591

SMAM SMAM gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 160.00 15400 461136508360 09022200050789..

SMAM SMAM ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£ï ÀUÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 3750 886760285889.. 3357101001662..

SMAM SMAM PÀAzÀ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥ÀàzÁ¸ï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 75000 754921023121.. 09042200004733..

SMAM SMAM PÀÉ.J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©ü£ï ®PÀëöäAiÀÄå ¨sÀArüUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 37499 725581998587.. 3222500100491601..

SMAM SMAM PÀÄµÀ×¥Àà/ ©£ï eÉÆÃV ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 10000 667407475578.. 01092020005338..

SMAM SMAM gÀ«ÃAzÀæ ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 10000 216967054499.. 09052210000323..

SMAM SMAM J¸ï £ÁUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 60000 329689597855.. 4032500101363301..

SMAM SMAM ±ÉÃRgÀ ©£ï N r ªÉÄÃ¹Ûç ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 75000 692541146963.. 4102500111605401..

SMAM SMAM £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð ªÉÄÃ¹Ûç ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 14500 319445855931.. 09022200099400..

SMAM SMAM gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ©£ï ¹Ã£À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.18 10000 980866439333.. 142301011000329..

SMAM SMAM ¸ÉÆÃ£À ©£ï ZÀA§Ä vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 23999 453972615647.. 4202500100973601..

SMAM SMAM ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 41000 519201462541.. 620100012974..

SMAM SMAM PÀÈµÀÚ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 105.00 54999 975571313794.. 142301011002518..

SMAM SMAM £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 65000 389793067708.. 620030015112..

SMAM SMAM dAiÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀȨ́ ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 60000 09022200087679..

SMAM SMAM ªÀÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 14275 6115291554..

SMAM SMAM ªÀÄAd¥Àà ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 10000 661168153332 29200101003199

SMAM SMAM PÉA¥sÉUËqÀ ©£ï ªÉAPÉUËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 10000 773484892479 3622500101301300

SMAM SMAM £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 15576 916989218654.. 09052200023348..

SMAM SMAM PÀÉ ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.27 12750 754743043500.. 64044814912..

SMAM SMAM UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¨ÁqÀÄ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 10000 520101054666542..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 25400 978463590729.. 520101054673387..



SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA © f ¸ÀÄ¨Áæªï ¨É¼É«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.37 43999 336136754168.. 5362500100375901..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï s̈ÀÄdAUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.10 48000 538373778230.. 09052210000024..

SMAM SMAM CZÀð£Á PÉÆÃA C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.33 27400 512555730752 4102500111355700

SMAM SMAM gÀAf¤ ºÉ¨Áâgï PÉÆA J¸ï J¸ï QgÀuï ºÉ¨Áâgï ¹ÜgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 4.07 60000 495285915566.. 3622500101420801..

SMAM SMAM © J¸ï ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ºÉZï J£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ s̈ÀArUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.35 8000 899438283819.. 09052200057102..

SMAM SMAM © ºÉZï ¸ÀÄ¤Ã¯Á PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 3.35 49900 227523777109.. 09102200002624..

SMAM SMAM PÉ J¸ï eÁ£ÀQ PÉÆÃA  gÀvÁßPÀgÀ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.10 8000 4102500111333101..

SMAM SMAM ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£ï ÀUÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 3750 886760285889.. 3357101001662..

SMAM SMAM ¸ÉÆÃ£À ©£ï ZÀA§Ä vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 23999 453972615647.. 4202500100973601..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 25400 978463590729.. 520101054673387..

SMAM SMAM ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.57 70000 307837379602.. 1528101004022..

SMAM SMAM ²æÃ¤ªÁ¸À ¹zÀÝtÚ AiÀiÁ£É wªÀÄäAiÀÄå ºÁ®ÆävÀÆÛgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.26 3750 474204793839 620100002591

SMAM SMAM gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 160.00 15400 461136508360 09022200050789..

SMAM SMAM ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£ï ÀUÀÄtªÀAvÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 3750 886760285889.. 3357101001662..

SMAM SMAM PÀAzÀ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥ÀàzÁ¸ï ºÉÆ£ÀßUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 75000 754921023121.. 09042200004733..

SMAM SMAM PÀÉ.J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©ü£ï ®PÀëöäAiÀÄå ¨sÀArüUÀr ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.52 37499 725581998587.. 3222500100491601..

SMAM SMAM PÀÄµÀ×¥Àà/ ©£ï eÉÆÃV ±Á£ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.38 10000 667407475578.. 01092020005338..

SMAM SMAM gÀ«ÃAzÀæ ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 10000 216967054499.. 09052210000323..

SMAM SMAM J¸ï £ÁUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ ZÁªÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 60000 329689597855.. 4032500101363301..

SMAM SMAM ±ÉÃRgÀ ©£ï N r ªÉÄÃ¹Ûç ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 75000 692541146963.. 4102500111605401..

SMAM SMAM £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð ªÉÄÃ¹Ûç ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 14500 319445855931.. 09022200099400..

SMAM SMAM gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ©£ï ¹Ã£À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.18 10000 980866439333.. 142301011000329..

SMAM SMAM ¸ÉÆÃ£À ©£ï ZÀA§Ä vÀ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.38 23999 453972615647.. 4202500100973601..

SMAM SMAM ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 41000 519201462541.. 620100012974..

SMAM SMAM PÀÈµÀÚ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 105.00 54999 975571313794.. 142301011002518..

SMAM SMAM £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀÄè¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 65000 389793067708.. 620030015112..

SMAM SMAM dAiÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀȨ́ ÀªÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 60000 09022200087679..

SMAM SMAM ªÀÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ PÉ®PÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.20 14275 6115291554..

SMAM SMAM ªÀÄAd¥Àà ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.40 10000 661168153332 29200101003199

SMAM SMAM PÉA¥sÉUËqÀ ©£ï ªÉAPÉUËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.29 10000 773484892479 3622500101301300

SMAM SMAM £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.00 15576 916989218654.. 09052200023348..

SMAM SMAM PÀÉ ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 2.27 12750 754743043500.. 64044814912..

SMAM SMAM UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¨ÁqÀÄ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 1.00 10000 520101054666542..

SMAM SMAM dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಕೆ ಪ ಸಮನಯ 0.25 25400 978463590729.. 520101054673387..
SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï r.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 930948175293 108301010003365

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï r.ªÉÊ¢£ÉÃ±ï ©£ï AiÀÄ®è¥ÀàUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 536026051261 9032200025840

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï JA.JA.dAiÀÄPÀgÀ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 824821211623 1326900650-2

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï r.¹.UÀuÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 863517843700 9032200038780

SMAM «Ãqï PÀlgï GªÀÄägÀ§â ©£ï CºÀªÀÄäzï PÉ.vÀ®UÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19560.00 414432503084 538250010065170-1

SMAM «Ãqï PÀlgï a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 690538049325 2532500101165300

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á r.r.GzÀAiÀÄ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå zÀÄUÀðzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9950.00 654899063344 1162101022669

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ©.r.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6950.00 6671215285621 20084549282

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆÃ§AiÀÄå eÁªÀ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 17950.00 43511216953487 64140828153

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9950.00 289502199600 32926614071

SMAM UÀmÁgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ©.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï §ÄgÀÄqÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 750.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÀæAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6950.00 944716908830 64038481718

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï dªÀgÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå PÀqÉÃªÀÄqÀÌ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 284701203635 1162101021228

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á zÀÄUÀÎAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀiÁ®ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 340663009358 115101010007962

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ªÉÄÃ£ÀPÀ PÉÆA ªÀÄºÉÃ±ï ºÉ¸ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 24950.00 974116245722 13274021932

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï dUÀ¢Ã¥ï PÉ.JA. ©£ï ªÉÆÃºÀ£ï ºÀAqÀÄUÀÄ½ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 880632564899 120000734680

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ¨sÁUÀå PÉÆA ¥ÁgÀ£ï ªÉÄ¯ï ºÉ¸ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 690538049325 2532500101165300

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á E¨Áæ»A ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 14360.00 654899063344 1162101022669

SMAM «Ãqï PÀlgï £ÁfªÀiÁ gÁfÃªÀiï PÉÆA C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ©ÃdÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 6671215285621 20084549282

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï UÀuÉÃ±ïUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ UËvÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¸ÉàçÃAiÀÄgï ªÀÄºÉÃ±ï.J¸ï. ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ ºÉ¸ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 944716908830 64038481718

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¸ÁPï ©ÃdÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 284701203635 1162101021228

SMAM «Ãqï PÀlgï PÉ.JA.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà PÀÄ£Àß½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12760.00 340663009358 115101010007962

SMAM «Ãqï PÀlgï PÉ.¦.PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgÀ É̈Ê¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 974116245722 13274021932

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀAzÉÃ±ï PÉ.©. ©£ï ¨ÉÊgÀ¥Àà eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12744.00 690538049325 2532500101165300

SMAM ¨ÁåPï ¥ÁåPï ¸ÉàçÃAiÀÄgï GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄ É̄èÃUËqÀ ©¼ÀUÀÄ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3000.00 654899063344 1162101022669

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï JA.¹.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï aPÉÌÃUËqÀ ªÀiÁ®ºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3000.00 6671215285621 20084549282

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï CtÚAiÀÄå AiÀiÁ£É CtÂÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©¼ÀUÀ° ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6800.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ©.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 43511216953487 64140828153

SMAM UÀlgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.ºÉZï.£ÀA¢Ã±ï ©£ï ºÁ É̄ÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 600.00 944716908830 64038481718

SMAM §æµï PÀlgï AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 284701203635 1162101021228

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ªÉÆÃºÀ£ï PÉ.©. ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7960.00 340663009358 115101010007962

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ºÉZï.¹.¢ªÁPÀgÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 974116245722 13274021932

SMAM §æµï PÀlgï J.©.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 6671215284521 20084549282

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ºÉZï.JA. É̄ÆÃPÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 14360.00 43511216953125 64140828153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ f.¦.¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10202.00 284701205635 1162101021228



SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ZÀA¢æPÁ J¸ï.¹ ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 240663009358 115101010007962

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á AiÀÄÄ.PÉ.¨sÁUÀå PÉÆA £ÉÃ«ÄgÁeï ZÀPÀÄÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9395.00 974116245722 13274021932

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ºÉZï.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¨sÁ¸ÀÌgï ZÁgï ºÉUÀÎgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 880632564899 120000734680

SMAM UÀmÁgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï vÉÃeÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 600.00 690538049325 2532500101165300

SMAM ¸ÉàçÃAiÀÄgï VÃvÁ PÉÆA gÀ«PÀÄªÀiÁgï UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 654899063344 1162101022669

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï eÉ.J¸ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12744.00 6671215285621 20084549282

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ©.JA.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï J.PÉ.ªÀÄtÂ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 14360.00 5023135054 916878028005

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ¥ÀæwªÀiÁ ©.eÉ. PÉÆA dÄAeÉÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 22670862735 8501955912-6

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ AiÀÄÄ.JA.¨sÁgÀw PÉÆA w®Pï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 18585.00 780804648863 54026085939

SMAM ¸ÉàçÃAiÀÄgï JA.E. PÉAZÀªÀÄä PÉÆA ªÀgÀzÀ¥Àà f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 620160032934 470238218566

SMAM ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.©.zÉÃªÀgÁeï ©£ï ¨sÉÊgÀ¥Àà PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 239798821478 64104487863

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.J¸ï.C²é¤ PÉÆA GªÉÄÃ±ï HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15576.00 358673577781 54026099340

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï PÉ.n.²æÃzsÀgï ©£ï PÉÃ±ÀªÀ ªÀÄÆwð f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12744.00 234259899106 85038122286

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï gÁeÉÃAzÀæ ©£ï PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12744.00 216217891684 85033518375

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ eÉ.¦.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå d£Áß¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15930.00 833161999246 120000360431

SMAM ¥ÉÆæÃmÉÃ§¯ï ¥ÀªÀgï Ȩ́àçÃAiÀÄgï ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6950.00 223239575847 6453101000439

SMAM «Ãqï PÀlgï PÉ.©.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12760.00 901176428467 363250010071910-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ºÉZï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 285715807941 1245101002069

SMAM §æµï PÀlgï ºÉZï.J.UÀeÉÃAzÀæ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÉÆPÀÌ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 702959772560 402250010160440-1

SMAM §æµï PÀlgï C±ÉÆÃPï ©£ï ªÀÄAd¥Àà UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 468819265520 338250010002360-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ©.ºÉZÀ.²æÃzsÀgÀ ©£ï ºÉUÀÎqÉÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 308831376394 8503595128-3

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ªÀÄÄ¼ÀîAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 508566095957 069250013716750-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ©.PÉ.gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ¨Á£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 789066887054 34533798556

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ ©.n.¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 247726825609 069250013657920-1

SMAM CrPÉ À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ J£ï.PÉ. gÀ«ÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 48000.00 971302278292 069250010058060-1

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï JA.J¸ï.gÀWÀÄ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÀÄÆ®gÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12800.00 927266198818 120001496791

SMAM §æµï PÀlgï ©.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 285727133214 1162101023437

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á CAQvï JA.Dgï ©£ï gÀWÀÄ ªÀÄÆ®gÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 607527930854 1151010100102050

SMAM §æµï PÀlgï ©.PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£Àßr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 253344806732 54026125000

SMAM §æµï PÀlgï J.©.£ÁUÉÃ±ï UËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 886095626051 1162101014290

SMAM «Ãqï PÀlgï ±ÁªÀÄtÚ §tPÀ¯ï ©£ï PÀ®èAiÀÄå §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 24450.00 720174121329 9112200069200

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï C¤gÀÄzÀÝ ©.¨É£ÀPÀ¯ï ©£ï ±ÁªÀÄtÚ §tPÀ¯ï §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 469236345649 1162101018739

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¥ÁªÀðw PÉÆA J¸ï.©.£ÁgÁAiÀÄt §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 22950.00 494800504097 64210426772

SMAM «Ãqï PÀlgï ±ÉÃµÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15522.00 528039173472 363250010158140-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄÀgï dAiÀÄªÀÄä PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 666480456526 54026126025

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 495807409801 363250010156100-1

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ©.PÉ.®PÀëöätUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12418.00 327817117444 5402609819-8

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ¨Á¸ÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3691.00 265908111351 85049826755

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ f.PÉ.UÀuÉÃ±ï ©£ï PÀjÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7816.00 207183518724 402250010150220-1

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ©.J¸ï.¸ÀAzÁå PÉÆA UÀuÉÃ±ï f.ºÉÆgÀnÖ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6514.00 646377703289 402250010019539-1

SMAM ªÀÄgÀ PÀvÀÛj¸ÀÄªÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄAdÄ£Áxï ©.PÉ. ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12682.00 793596412046 402250010047290-1

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ eÁ£ÀQ PÉÆA UÉÆÃ¥Á® ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 4614.00 343753991685 538250010054720-1

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ f.¦.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ UËqÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3691.00 886826914650 069250010047410-1

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï r.JA.²ªÀ¥Àà ©£ï ªÀiÁzÀ¥ÀàUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 532974873711 069250010039160-1

SMAM CrPÉ À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ C§Æ§PÀgï ¹¢ÝPï ©£ï PÉ.ºÉÊqÉÆæÃ¸ï PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 23744.00 715082163211 9112200025182

SMAM ªÀÄgÀ PÀvÀÛj¸ÀÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ©£ï vÀÄPÀæ ¥ÀÆeÁj PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7960.00 500345649354 85020266181

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ºÉZï.JA.¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA ©½ÃUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6514.00 379068947147 253250010080650-1

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ºÉZï.ªÉÊ.PÀ«vÁ PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6514.00 628900925717 1162101023845

SMAM ¥ÉÆæÃmÉ§¯ï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¹.J¸ï.±ÉÃµÀ¥Àà a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5560.00 644311105934 85028756349

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á JA.r.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 967829994240 13250026153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ©.f.¥ÉæÃªÀiÁ PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 681857317291 13274003537

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ AiÀÄÄ.¹.VjÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2 ¸ÀASÉå 6152.00 782388601717 1327402297-0

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á PÉAZÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 635334166099 10729274528

SMAM §æµï PÀlgï JA.J¸ï.±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12418.00 753566550515 1162101021372

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï gÀ²Ãzï gÀeÁ PÉÆA ¸À£ÀªÀÅ®è É̄ÆÃPÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 773288555285 32658213050

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï FgÉÃUËqÀ ªÀÄUÀÎ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 273775419728 54026089615

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©¼ÀUÀÄ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12744.00 625334862153 115101010006391

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ¥ÉæÃªÀÄ J£ï.f. PÉÆA dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ªÀÄUÀÎ®ªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 679621237133 5536101001677

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ¥Àætw ±ÉnÖ ©£ï jvÉÃ±ï CqÀåAvÀAiÀÄ PÉÆ°è̈ ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3800.00 944385712961 115101011004682

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á JA.E.dUÀ£Áßxï ©£ï FgÉÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 57414158363 10729276819

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ¤ªÀÄð® PÉÆA ªÀÄAeÉÃUËqÀ ºÉ¸ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2 ¸ÀASÉå 10202.00 289502199600 32926614071

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ f.J¸ï.vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8161.00 43511216953487 64140828153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÉ.ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï PÁqÉÃUËqÀ ºÉ¸ÀUÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8161.00 944716908830 64038481718

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA ºÉZï.J¸ï.PÁ¼À¥ÀàUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 284701203635 1162101021228

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ºÉZï.PÉ.ªÀÄ£ÉÆÃeï ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7382.00 340663009358 115101010007962

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.§¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 60000.00 974116245722 13274021932

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£À £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 60000.00 880632564899 120000734680

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄgÉÃ±À JA.J£ï. ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 60000.00 690538049325 2532500101165300

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸À£Àvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±ÉnÖ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 60000.00 654899063344 1162101022669

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ºÉZï.PÉ.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 6671215285621 20084549282

SMAM §æµï PÀlgï PÉ.JA.ZÀAzÀ£ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 43511216953487 64140828153

SMAM Pole Prunner ©.J¯ï.«dAiÀÄUÉÆÃ¥Á® ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6800.00 944716908830 64038481718

SMAM §æµï PÀlgï ©.©.²æÃPÀAoÀ ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 284701203635 1162101021228

SMAM «Ãqï PÀlgï ºÉZï.J¸ï.ªÀÄºÁ«Ãgï ©£ï ±ÁAvÀgÁeï ±ÉnÖ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12760.00 654899063344 1162101022669

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ©.J¯ï.¢£ÉÃ±ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12680.00 6671215285621 20084549282

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.JA.¥À«vÀæ PÉÆA ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÀ½PÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 43511216953487 64140828153

SMAM §æµï PÀlgï DgÀw n.J¸ï. PÉÆA ªÀÄºÉÃAzÀæ UÀÄwÛ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19500.00 43511216953487 64140828153



SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ J£ï.©.¸Á¢é PÉÆA §¸ÀªÀgÁdÄ PÀÆªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 60000.00 944716908830 64038481718

SMAM «Ãqï PÀlgï gÀ«ÃAzÀæ Dgï ¨ÁPÉæ ©£ï Dgï.«.¨ÁPÉæ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19560.00 284701203635 1162101021228

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.¹.ªÀÄºÉÃAzÀæ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15600.00 340663009358 115101010007962

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ¨Á§Ä PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 974116245722 13274021932

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ªÀÄºÉÃ±ï ¦.eÉ. ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ UÀ§â½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8800.00 6671215284521 20084549282

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á JA.ªÉÄÃAiÀÄ¥Àà£ï ©£ï ªÀ®AiÀÄ¥Àà£ï ºÉUÀÄÎqÀÄè ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19960.00 43511216953125 64140828153

SMAM §æµï PÀlgï, Pole Prunner PÉ.©.£ÁUÉÃAzÀæ±ÉnÖ ©£ï §æºÀäAiÀÄå±ÉnÖ ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 2 ¸ÀASÉå 19200.00 944716908830 64038481718

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á
ºÉZï.©.¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄSÁÛgï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï 
R¶Ãgï

¨ÉlÖUÉgÉ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1 ¸ÀASÉå 7920.00 284701203635 1162101021228

SMAM §æµï PÀlgï d«Äð ªÉÄAvÀgÉÆÃ ©£ï ¸ÀAvÁ£ï ªÉÄAvÁgÉÆÃ §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1 ¸ÀASÉå 14860.00 340663009358 115101010007962

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ¹.JA.ªÀÄAeÉÃUËqÀf.¦.J ªÀiÁ£À¸ÀUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7382.00 974116245722 13274021932

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ºÉZï.« ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 43511216953487 64140828153

SMAM «Ãqï PÀlgï ¥ÁªÀðw PÉÆA UÉÆÃ¥Á® ªÀÄÆrUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15930.00 43511216953487 64140828153

SMAM «Ãqï PÀlgï UÁ¬Äwæ PÉÆA §¸ÀªÀgÁdÄ PÀqÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19502.00 944716908830 64038481718

SMAM «Ãqï PÀlgï gÀÆ¥À C±Àéxï PÉÆA C±Àéxï ªÀÄÆqÀ À̧¹ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 284701203635 1162101021228

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï ¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7640.00 340663009358 115101010007962

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ºÉZï.Dgï.¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÉ®ÆègÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7382.00 974116245722 13274021932

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ©.J¸ï.¥Àæ±ÁAvï ©£ï ¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8800.00 340663009358 115101010007962

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.©.¸ÀgÉÆÃd PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5560.00 331769301537 113601011001553

SMAM «Ãqï PÀlgï ¸Á«wæ PÉÆA JA.r.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 420092680154 9032200029529

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.©.¸ÀgÉÆÃd PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ PÀ®ä£É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5560.00 455236888492 338250010012160-1

SMAM «Ãqï PÀlgï ¸Á«wæ PÉÆA JA.r.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÉÄÃUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 384596569086 338250010001350-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ zÀÄUÉÎÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 75000.00 230273515485 402250010067790-1

SMAM §æµï PÀlgï gÀvÀß PÉÆA ©.eÉ.£ÀlgÁeï §tPÀ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 710632395941 108301051004839

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÀ¯ÁªÀw PÉÆA dAiÀÄgÁA O¸À£À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9220.00 339302175481 20175554154

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ©.J¸ï.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7380.00 540663009358 115101010207962

SMAM §æµï PÀlgï PÉ.eÉ.¥Àæ À̧£Àß ©£ï dÆ É̄ÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12740.00 483567653538 402250010114940-1

SMAM §æµï PÀlgï ©.J¯ï.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå §QÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15930.00 901176428467 363250010071910-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï n.PÉ.ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï PÀ®èAiÀÄå vÀgÀÄªÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 974666291232 13269001139

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï n.AiÀÄÄ.FgÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå wæ¥ÀÄgÀÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7800.00 694381895566 069250013709150-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ¨Á¸ÀAiÀÄå ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå ºÁågÀUÀÄqÉØ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 573392474714 115101011001185

SMAM §æµï PÀlgï D£ÀAzÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà vÀvÉÆÌ¼À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 18585.00 479997874996 253250010006290-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.n.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 406360655164 253250010110250-1

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ªÀiÁ£À¸ÀUËqÀ ©£ï ªÀÄ£ÉÆÃeï PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä J¸ÉÖÃmï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 637701505905 85043733876

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï «dAiÀÄ®Qëöä PÉÆA ªÀiÁzsÀªÀUËqÀ ªÀÄÆqÀ À̧¹ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 540663009358 115101010207962

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï r.¦.¥Àæ«Ãt ©£ï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 855469892041 1245101003011

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ f.J¸ï.gÀÄzÉæÃ±ï ©£ï f.PÉ.²ªÀ¥ÀàUËqÀ UËvÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7382.00 710632395941 108301051004839

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ¨sÁUÀå PÉÆA ²ªÀtÚUËqÀ HgÀÄ§UÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15576.00 791833340197 8504520962-3

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ±À²zsÀgï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7382.00 254896321585 194800101000163

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÉ.J£ï.»jAiÀÄtÚAiÀÄå ©£ï £ÀAd¥Àà PÉ.¦ eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8161.00 556164725725 115101010000824

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.PÉ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 436714418396 1162101000263

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á «A¥À JA.Dgï. ©£ï ¸ÀA¢Ã¥ï PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9245.00 704961419340 9112200104006

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ¹.Dgï.AiÀÄÄªÀgÁeï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ZÀPÀÄÌrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12418.00 377515972043 1162101023884

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.J£ï.PÀÄ±À ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5560.00 817847227097 13274027210

SMAM ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï AiÀÄÄ.J£ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 654899063344 1162101022669

SMAM ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï J¸ï.r.¥ÁªÀðw PÉÆA dAiÀÄzÉÃªÀ¥Àà UËqÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 24450.00 6671215285621 20084549282

SMAM §æµï PÀlgï J.©.UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï §¸ÀªÉÃUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï PÀÄgÀÄqÀAiÀÄå a¤ßUÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 750.00 944716908830 64038481718

SMAM ºÉZï.n.¦. ¸ÉàçÃAiÀÄgï «±Àé£ÁxÀ ©£ï CPÀÄÌ f.CUÀæºÁgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 284701203635 1162101021228

SMAM §æµï PÀlgï zÉÆqÀØªÀÄä PÉÆA FgÀAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÀØ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 340663009358 115101010007962

SMAM §æµï PÀlgï ²ªÀtÚ ©£ï ºÁ®AiÀÄå ¤qÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 974116245722 13274021932

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ºÀÆªÀtÚ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀAvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15850.00 43511216953487 64140828153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ FgÀ s̈ÀzÀæAiÀÄå ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 43511216953487 64140828153

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ©¼ÀUÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15852.00 340663009358 115101010007962

SMAM §æµï PÀlgï CtÚ¥Àà ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19500.00 974116245722 13274021932

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï §ÆzÀ PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 75000.00 944716908830 64038481718

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 75000.00 284701203635 1162101021228

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 75000.00 6671215285621 20084549282

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀÄqÀÄ¥À PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 75000.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¥ÉÆæÃmÉ§¯ï ¥ÀªÀgï Ȩ́àçÃAiÀÄgï PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5560.00 944716908830 64038481718

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á, §æµï PÀlgï gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 22400.00 284701203635 1162101021228

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÉ.J.ºÀjuÁQë PÉÆA PÉ.J£ï.PÀÄ±À PÀtZÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 5000.00 340663009358 115101010007962

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á r.n.£À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï vÀªÀÄätÚUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7396.00 974116245722 13274021932

SMAM «Ãqï PÀlgï CdªÀÄävï G¤ßÃ¸Á PÉÆA C§ÄÝ¯ï d°Ã¯ï ¥sÀ®ÄÎtÂ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 43511216953487 64140828153

SMAM «Ãqï PÀlgï r.PÉ.vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï PÀ É̄èÃUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 43511216953487 64140828153

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ªÀ À̧AvÀªÀÄä PÉÆA zÁåªÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 944716908830 64038481718

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÉAZÀªÀÄä PÉÆA ¹zÉÝÃUËqÀ ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 11000.00 284701203635 1162101021228

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ºÉZï.r.vÁgÀ£ÁxÀ ©£ï ¢¨ÉâÃUËqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7960.00 340663009358 115101010007962

SMAM §æµï PÀlgï ¸ÀÄgÉÃ±ï J¯ï ©£ï ®PÀëöät ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 17000.00 974116245722 13274021932

SMAM «Ãqï PÀlgï FgÀtÚ ©£ï ¨ÉÆÃ§ ¸ÀA¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 11425.00 365238596330 1162101014177

SMAM «Ã¯ï ¨ÁågÉÆÃ wÃxÀð PÉÆA CtÚ¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 4100.00 784514563511 5382500100361400

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á, ¥ÉÆÃ¯ï ¥ÀÆæ£Àgï C«ÄÃ£ï CºÀªÀÄzï ©£ï ºÀ«ÄÃzÀÆgï gÉºÀªÀiÁ£ï ºÉ¸ÀUÀ¯ï
ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ

1 ¸ÀASÉå 15360.00 352343191415 36464736717

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ºÀjÃ±ï f.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËqÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 8000.00 944716908830 64038481718

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ºÉZï.©.¸ÀÄ¦æªÀiï ©£ï ¨ÉmÉÖÃUËqÀ ºÉUÀÎgÀªÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 7950.00 284701203635 1162101021228

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ªÀÄºÀAvï JA.¦. ©£ï ¥ÀÆuÉÃð±ï ªÀÄÆwð CAUÀr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 6100.00 340663009358 115101010007962



SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA ªÀ À̧AvÀPÀÄªÀiÁgï zÉÃªÀªÀÈAzÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9000.00 974116245722 13274021932

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ AiÀÄÄ.J¸ï.¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀUËqÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 10000.00 43511216953487 64140828153

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á PÉ.J¸ï.ZÀAzÁæªÀw PÉÆA «±Àé£ÁxÀ ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 15852.00 43511216953487 64140828153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ n.©.¨sÉÊgÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 3691.00 944716908830 64038481718

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ J.¦.ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 284701203635 1162101021228

SMAM §æµï PÀlgï «ÄÃ£ÁQë PÉÆA C±ÉÆÃPÀ zÁgÀzÀºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 340663009358 115101010007962

SMAM CrPÉ ¹¥Éà À̧Ä°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ QlÖAiÀÄå ©£ï ZËqÀAiÀÄå vÀ£ÀÆr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 64373.00 974116245722 13274021932

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ C±ÉÆÃPÀ ©£ï LvÀ¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 43511216953487 64140828153

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ dAiÀÄAw PÉÆA zÀÄUÀÎ¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 944716908830 64038481718

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9228.00 284701203635 1162101021228

SMAM C®Äå«Ä¤AiÀÄA KtÂ C±ÉÆÃPÀ ©£ï dªÀgÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9200.00 340663009358 115101010007962

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9950.00 974116245722 13274021932

SMAM PÀ¼É PÉÆZÀÄÑªÀ AiÀÄAvÀæ ¥Á¥ÀÄ ºÉZï.©. ©£ï ¨sÉÊgÀ¥Àà ¤qÀÄªÁ¼É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 9960.00 43511216953487 64140828153

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ CwÛUÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 19960.00 43511216953487 64140828153

SMAM «qï PÀlgï ¥ÀAZÀ«Ä PÉÆA ±ÉÃRgï ©.ºÉÆ¸À½î ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 ¸ÀASÉå 12450.00 944716908830 64038481718

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.75000 804929219208 420250010119030-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.r ©£ï PÉ.¦.zÀÄUÀÎ¥Àà ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 576961697383 420250010096430-1

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï UÉÆÃ¥Á® ©£ï a£Àß£ÁAiÀÄÌ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 955735642879 420250010051150-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉA¥ÀtÚ ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.72000 268926725861 1326100661-2

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á r.¹.®PÀëöät ©£ï a£ÀßAiÀÄå UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.09950 891397338094 1453101005163

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï JA.gÀ« ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ªÀiÁUÀÄAr ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 574858656156 052250010232860-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á UËgÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 342342373522 539311900090-1

SMAM C®Æå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.J¸ï.n ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.03750 575595236374 1453101006706

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.67300 232343755911 1453101017184

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.¦.zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.04302 298950697712 420250010066540-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ J¸ï.ªÀÄAd¥Àà ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.60000 626259343350 1453101006422

SMAM
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀ AiÀÄAvÀæ
UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.27440 825054965561 5393101001143

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.57500 681070296608 1453101016377

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¸ÀÄgÉÃAzÀæ.PÉ.JA. ©£ï PÉÆ®è¥Àà ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 317484769517 64032933364

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï eÁ£ÀQ.PÉ.Dgï PÉÆÃA D£ÀAzÀªÀÄÆwð ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.07450 907699001396 0-9132200004700

SMAM mÁæPÀÖgï ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä PÉÆÃA F±ÀégÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 2.50000 451470944288 120001677030

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉÖçÃAiÀÄgï ºÀÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 449502867121 85049956105

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12000 678708743375 583250010034430-1

SMAM C®Æå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08250 951481611498 0-9142210020479

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ªÁ¸ÀÄ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12000 280482397096 583250010023740-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.60000 951481611498 0-9142210020479

SMAM

CrPÉ GzÀÄgÀÄ AiÀÄAvÀæ, CrPÉ 

¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ, 

UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï

©.n.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1 1.08198 600080258307 1453101010035

SMAM

CrPÉ GzÀÄgÀÄ AiÀÄAvÀæ, CrPÉ 

¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ, 

UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï

gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1 1.08198 330190569116 5393119001168

SMAM
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ
J.¦.CA§jÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.13800 779556851256 583250010034470-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàºÉUÉØ «oÀ¯Á ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 782619774165 54028395031

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.J£ï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï PÉ.n.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 359478246999 1453101013271

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ©.¹.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 585795654529 1453101000502

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 757043188179 420250010099750-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.¦.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 616586275499 1453101011062

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ©.J¸ï.ZÉÃvÀ£ï ©£ï ©.«.²æÃPÀAoÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.48000 524221476314 1453101014536

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 587903244965 64052337798

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 538623126657 0-9132200011746

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ºÉZï.JA.°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 924162586935 0-9132200018604

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.48000 332111057242 0-9132200014216

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 629333856775 420250010029780-1

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï PÉ.¹.¥ÀA¥ÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12744 981734385015 54028389720

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï.PÉ.JA ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.43999 388270520931 583250010000140-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ JA.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.48000 266947687094 8504203732-6

SMAM PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ AiÀÄAvÀæ CgÀ«AzÀ.©.n ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.28000 485856572746 420250010059890-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ©.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 670316193371 420250010014980-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉA¥ÉÃUËqÀ.J.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 684888291264 1329701918-7

SMAM CrPÉ UÉÆÃlÄ QèÃ¤AUï Cfvï.©.J¸ï ©£ï ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀÉÆ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.23999 946480364397 0-522500101387401

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ºÉZï.J¸ï.AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 898216021358 64046352352

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ PÉ.n.¸ÀwÃ±ï ©£ï PÉ.JA.vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 689457299394 1453101013169

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï  gÁªÀÄAiÀÄåUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.10000 926081854163 13261019383

SMAM
¥ÉÆÃ¸ïÖ ºÉÆÃ¯ï  rUÀÎgï 

«ÄµÀ£ï 
J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.23600 587903244965 64052337798

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12320 719207866755 120001600849

SMAM ¸ÉàçÃAiÀÄgï J.Dgï.²æÃ£Áxï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæDZÁgï ¹ÃvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 549550974749 420250010021690-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12320 663074285044 420250010093790-1

SMAM ªÉÆÃmÉÆÃPÁmïð J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.49600 504628923788 8502940462-4

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12320 312280239699 583700080000550-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¦.eÉ.ªÀVð¸ï ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï FaPÉgÉ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.50000 503438492684 1453101006755

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.¦.¥Ë®Æ¸ï ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12800 747021459796 6400597858-0

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï JA.E¨Áæ»A ©£ï ªÉÆ¬Ä¢ÝÃ£ï ¨Áåj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 591369090694 520291015970731

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï PÉ.JA.¸ÁdÄ ©£ï PÉ.n.«ÄUÁ¬Ä¯ï CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.11600 383264817048 18950100004395

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï «dÄ.PÉ.¦ ©£ï PÉ.M.¥Ë®Æ¸ï ¨Á¼É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.11600 753929226003 1453101012209

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï eÉÆÃ¶.¹.« ©£ï ¹.¹.ªÀQð UÀÄ©âUÁ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.11600 235737359059 1453101012197

SMAM C®Æå«Ä¤AiÀÄA KtÂ ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï ¸Á¨ïeÁ£ï¸Á¨ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ

ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ
1 0.03460 228404599025 120001047564



SMAM ZÉÊ£ï ¸Á PÀÉ.JA.¹dÄ ©£ï PÉ.n.«ÄUÁ¬Ä¯ï CgÀ½PÉÆ¥Àà ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12320 986624464705 18950100008115

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 747021459796 6400597858-0

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï ªÀVð¸ï ©£ï PÉÆÃgÁ °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 875115473273 37717053229

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï J¯ÉÆÝÃ¸ï ©£ï ¸ÀÌjAiÀiÁ ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 955175044464 54028391387

SMAM ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï PÉ.M.eÉÆÃ¸ï ©£ï PÉ.PÉ.CªÀÅ¸ÉÃ¥ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.08000 759945078056 5393119000837

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀªÀÄäzïSÁ£ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzïSÁ£ï ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.48000 390084225517 1329700888-9

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á vÉÆÃªÀÄ¸ï.PÉ.J ©£ï PÉ.n.C¨ÁæºÀA ¹A¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.12320 277798289995 5393101001767

SMAM mÁæPÀÖgï gÀAd£ï.JA.n ©£ï vÁgÀÄ .JA.¦ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 2.28500 583250010026530-1

SMAM C®Æå«Ä¤AiÀÄA KtÂ PÉ.ºÉZï.GªÀÄägÀ§â ©£ï CºÀªÀÄäzï¨Áåj °AUÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.03460 738236533179 6401670550-9

SMAM
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀ AiÀÄAvÀæ
¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA CgÀÄuïPÀÄªÀiÁgï ¹A¸É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.17250 672603587802 520361023068544

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ ¸ÀÄPÀ£Áå PÉÆÃA ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.75000 941732965734 420250010036510-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA d£ÁzsÀð£ÀAiÀÄå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.15400 713409976761 420250010038750-1

SMAM ZÉÊ£ï ¸Á £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¨É¼ÀÆîgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.15400 882057321926 420250010035540-1

SMAM CrPÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ E.¹.dAiÀÄ²æÃ PÉÆÃA ªÉÆÃºÀ£ï.J£ï.¦ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.72000 299833641347 1329101009-9

SMAM mÁæPÀÖgï ¸ÀÄªÀÄ PÉÆÃA ±ÁåªÀÄAiÀÄå ²gÀUÀ¼À¯É ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 2.24625 952027244165 620190053528

SMAM mÁæPÀÖgï «dAiÀÄ PÉÆÃA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 2.24625 620162223405 120001853777

SMAM ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï PÁªÉÃj PÉÆÃA ²æÃ£Áxï, ¹ÃvÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬ ಭ ಡಿಗೆರೆ ಸಮನಯ 1 0.16000 938726540394 420250010111290-1

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಯ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
3.00 50000 849799383707 620010032471

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ನಾಖರಾಜ ಎಿಂ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.39 50000 583679299687 153401241000202

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಭಾಷಕ ಯ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಾಭಣಣ  ಗೌಡ ಅಡಡ ಖದ್ದ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.38 50000 917162110548 (0)9092200018279

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ  

ಗೌಡ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 34000 997236723122 620010021980

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಮಂಜುನಾಥ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ 

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.31 50000 214263788064 176300101003269

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 62000 485888745148 620010027154

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಐಮಣಣ  ಗೌಡ ಯು ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ 

ಗೌಡ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.38 50000 838749843564 620010010774

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ  

ಗೌಡ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.05 50000 995849772402 120001729295

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಪೄರ ೇಮ್ ಕ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ದ್ದಖಗ ಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.00 50000 350519157933 844510110002313

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಎ ಆರ್ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಎ ಡಿ 

ರಾಭಪ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.27 50000 460066589810 (0)9012200019730

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ವಿಂಔಟೇಶ್ ವೈ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಹೆಗೆಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.20 50000 623325164893 620010022305

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಕೄ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.03 54000 449580302404 708250010137070(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಕೄ ಎನ್ ಶಿಶಂಔರ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಬಿ 

ನಯಸಿಿಂಸ
ಮಡದಾಳು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
3.12 74000 686566914031 (0)9012200092463

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಯಮಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿೇತರಾಮ್ 

ಬರ್ಟ
ಬೇಗಾರ್

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.06 43900 893584974868 (0)722500100086301

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಎಸ್ ಎಿಂ ಷತಿೇವ ಎಸ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 50000 546815966966 (0)9122200011821

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಕವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ 

ಸಿಿಂಖಪ ಮಯ  ಬಿ
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
17.24 50000 742954827722 708250010152590(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ವಕ್ಿಂತಲ ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡ ನ್ಮಾಮ ರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 62000 562831094330 708250010237310(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ರಾಗವೇಿಂದರ  ಎಿಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  

ಹೆಗೆಡ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.31 50000 213748177183 620010016801

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಟ್ಟ ಎ ಶಿಪ  ಗೌಡ  ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.40 50000 427911600611 708250010151430(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಯಮಶ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಯ  ಕೄ 

ಆರ್
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ  

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
3.00 50000 248496701907 708250010120900(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಗುರುಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

3.02 50000 811818139107 844510110002617

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ದಿನೇಶ್ ಎ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.11 50000 266694776669 844510110001142

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ರ ಭಾಔಯ ವೈ ಕೄ ಬಿನ್ ವೈ ಟ್ಟ ಔಳಷಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ  

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 43000 249712810729 120000171035

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಸುದೇವ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಔಯಪ ಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 50000 973052586722 520291021758587

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಸುಶಿೇಲ ಕೄ ಆರ್ ಕಿಂ ಕೄ ಎಿಂ 

ಔಳಷಪ ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.12 50000 668987085314 (0)9092200017990

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  

ಹೆಗೆಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.20 50000 880221064361 708250010135530(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಶಯದಭಮ  ಕೇಿಂ ಗಿರಿಮಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಜಿ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ  
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.31 50000 603307736725 620010027165

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಭಾಷಕ ರ್ ಗೌಡ ಕೄ ವೈ ಬಿನ್ ವಿಂಔಪ  

ಗೌಡ
ಬಲೇಔಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
5.04 47300 520171952428 13261001636

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ನಾಖರಾಜ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಿಂಖಪ ಮಯ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.14 50000 488203852051 (0)9092210007993

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಯತನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಶಿಿಂಖಪ  ಹೆಗೆಡ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.08 50000 275721836297 176301401150005

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಯಮವವ ಯ ನಾಯ್ಕ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ 

ಫಡಿಮಪ  ನಾಯ್ಕ
ಕ್ಿಂಫರ ಗೇಡು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.39 43000 677663869042 11120

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಯತ್ತನ ಔಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.30 50000 866140452707 708250010113320(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಸಾವಿತಿರ  ಡಿ ಎಸ್ ಕೇಿಂ ಹಾಲಪ  ಗೌಡ 

ಕೄ ಎಿಂ
ಕ್ಿಂತೂರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.17 50000 865392056890 708250010196210(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ನಜಾಕಿ್ಷ  ಜಿ ಪ ಕೇಿಂ ಶಿರ ೇ ಪುಟಿ ಪ  

ಗೌಡ
ಬೆಳಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
0.25 50000 612910752303 64033548500

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಔಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ  

ಗೌಡ
ಭಸಿಗೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.00 50000 674447964066 620010031126

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಔಳಷಪ  ನಾಯ್ಕ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಿಂಖಪ  ನಾಯ್ಕ
ಹನನ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
2.30 50000 254119047037 (0)866108011577

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಬಿ ಎಿಂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ
ಕಾಡಿ/ ಮಲುಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.28 34000 563055403750 54009629369



SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಇಿಂದಿಯಭಮ  ಕೇಿಂ ಕೃಶಣ ಪ  ಗೌಡ ಕಾಡಿ/ ಮಲುಕಪ
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

1.16 43000 965866909574 (0)9092200023548

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಕಾಡಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 50000 820265249149 (0)72250010065510(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಯೇಗಿಶ್ ಕೄ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಹಾಲಂದ್ದರು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.25 50000 871367645880 708250010098350(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಕೄ ಕೄ ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಔಳಷಪ ನಾಮಕ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ  
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

2.00 10000 532308914925 844510110001382

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಭಹೇಶ್ ಸಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಕೇಗೇಡು
ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ

0.19 50000 852183192129 708250010208700(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ವಾಭದೇ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಯು ಎಿಂ 

ಸಿೇತರಾಭಮಯ
ಕಾಡಿ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.24 48000 920246677525 708250010046690(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬರ್ಟ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಖಣೇಶ್ ಬರ್ಟ
ಹಾಲಂದ್ದರು

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
4.18 55000 382984859081 708250010005490(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಮಾದೇವ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 50000 243140923212 708250010239590(1)

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ ) ಪಂಡರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ  ಬರ್ಟ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.12 50000 777998938637 (0)9092200006702

SMAM SMAM (ಸಾಮಾನಯ )
ದೊಫಣಣ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಿಂಖಪ  

ಗೌಡ
ಧರೆಕಪ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ
1.10 50000 442133675112 153401011000342

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ತಿಭಮ ಪ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ ಶಿಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.20 70000 884733102073 866101011934

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಶಂಔಯಮಯ  ಬಿನ್ ಮಂಜಮಯ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 62000 221073407890 13261020660

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಲಔ್ಭಮ  ಕೇಿಂ ಲೇರ್ಟ ಸೇಭಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 70000 750731086943 (0)9092200011092

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಎನ್ ಪ ಗಿರಿೇವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 62000 807445748425 844510110003233

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಹನನ ಭಮ  ಕೇಿಂ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರು ಎಸಿೆ ೇರ್ಟ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 3.20 62000 591960441374 64129810301

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಮಂಜಮಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಯ ನ್ಮಾಮ ರು ಎಸಿೆ ೇರ್ಟ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 62000 496474508474 844510110001024

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ನಯಸಿಿಂಸಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಸುಫಬ ಣಣ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.31 62000 734087123835 54009653541

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಕ್ಳವಾಡಿ ಹಾದಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 62000 344744757029 54009631662

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ )
ನಾಗೇಶ್ ಕೄ ಎಿಂ, ಚಿತರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಮಯ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.10 60000
201960344069 620010047965

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಗುಿಂಡ ಕ್ಿಂಜಮಯ  ಬಿನ್ ಕ್ಿಂಜಮಯ ಗುಿಂಡ್ರ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 62000 825870774204 844510110001102

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಮಯ ಕಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00 58000 700977214147 844510110003624

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತಿ ) ಗಿಡಡ ಮಯ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ ವಿದಾಯ ಯಣಯ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.20 58000 750412559307 85023733938

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ಸುರೇಶ್ ಟ್ಟ ಎನ್  ಬಿನ್ ಲೇರ್ಟ  

ನಾಖಪ  ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.00
23999 461308193414 (0)722500100650401

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ ) ದಾಮ ಕಿ್ಷ  ಕೇಿಂ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.00 23999 500757579160 13261018493

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ ) ಗಿಡುಡ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಫಬ  ಗೌಡ ಹಾದಿಕ್ಷರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 2.04 26500 728265739011 13261012151

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ಪುಿಂಡರಿೇಔ ಬಿನ್ ಚಿನನ  ನಾಯ್ಕ ಭಔಿಲ್ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.13 26500

934941175062 (0)9122200012558

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ಸುಫರ ಭಣಯ  ಕೇಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸರೂರು ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 3.15 62000

588510857692 13261024111

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ಯಮವ ಹೆಚ್ ಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿ  

ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.20 31000
916103540281 (0)9122200002260

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ಗೇಪಾಲ ನಾಯ್ಕ  ಎನ್ ಎಸ್ 

ಬಿನ್ ಸಿೇನ ನಾಯ್ಕ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 0.14 11000
319322849145 (0)9092200001978

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ವಿಜೇಿಂದರ ನಾಯ್ಕ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇನ ನಾಯ್ಕ ಮಲುಕಪ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.25 62500
768738446067 (0)866101011429

SMAM SMAM (ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಖಡ )
ದಾಮ ತಿ ಕೇಿಂ ನಾಖಪ  

ನಾಯ್ಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಸಮನಯ 1.36 26400
291313877321 54009641536

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ನಾಖರಾಜ್ / ಯಮವವ ಯಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.10 24950 434450016904 2601085284

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸುನಂದ B G / ಮಾಹೇವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 24950 232116172753 2601085308

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ

ಗೇಪಾಲ ಕೃಶಣ  ಉಡು / ಮಂಜಮಯ  

ಉಡು
H ರಂಗಾಪುಯ

ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ
9 50000 891230298626 2601081536

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ವಿಂಔಟೇವ / ಕೃಶಣ ಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.30 9200 619552685424 2601081502

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಶಿಮೂತಿಿ / ಹುಚಚ ಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.60 9200 959062765028 2601081514

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಚಂದರ ನಾಮಕ  / ರುದರ ನಾಮಕ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 50000 546276644204 2601081969

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸುಶಿೇಲಭಮ  / ಫಷರಾಜಪ ಸೇಲ್ವಲ್ ನಖಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 8.20 50000 743509132099 2600533317

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
 ವಿೇಣ್ಣ K N / ಒಿಂಕಾಯಪ  ನಾಖವಂಖಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.05 50000 547359695132 2600996362

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ನಾಖಭಮ  / ಗುಯಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 50000 431487769685 2600998001

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಫಷರಾಜಪ  / ಶಿನಂಜಪ ಹುಣಷಗಟಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.56 50000 592491500508 2600555544

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸೂಮಿನಾಮಕ  / ಲಚಚ ನಾಮಕ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 50000 800204040080 2601025732

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಮಂಜಪ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ ಶಿಯಖಲಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.00 50000 945712914397 2601025278

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಕಾಿಂತರಾಜು / ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.06 50000 609062661051 2601025316

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಕೄ ಎಸ್ ಜಮಣಣ  / ಶಿಂತಪ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 656685740442 2601025357

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
P ವಿೇಯಪ  / ಪುಟಿ ಗಿರಿಮಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 924620840948 2601025394

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಹನನ ಪ  / ಔರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.60 50000 457072835607 2601025406

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಎಸ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಶಿಲಿಂಖಪ ಔಯಕ್ಚಿಚ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.64 50000 239586300239 2601025417

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಜಮಲಕಿ್ಷ ಮ  / ನಿಂಗೇಗೌಡ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 5.00 50000 219551317277 2600800206

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಹನನ ಭಮ  / ಚಾಮಗೌಡ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.13 10000 457002908497 2600800220

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
T K ಮಂಜುನಾಥ / ಔಖಗ ಲಲ ಪ ತ್ತಯ ಖದಬಾಗಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 50000 466280485241 260106799

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಶಯದಬಾಯಿ / ಶೇಷಾನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.02 12760 365589857765 2601053594

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ವಿಂಕಾಬೇವಿ / ದ್ದಗಾಿಬೇವಿ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 50000 209204490850 2601033688

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ದೇವೇಿಂದರ ನಾಮಕ  / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.70 50000 384624659241 2600979875

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ತಿಪೄಪ ೇವಪ  / ನಾಖಭೇವಿ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.40 50000 404463518634 2600979896

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
S G ವಿಜಮಕ್ಮಾಯ / ಗಂಖಪ ಷಭತಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.03 50000 614519763089 2600979909

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
P ಈವವ ಯಪ  / ಗಿರಿಮಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.38 3320 624055652343 2601666673

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಪುಟಿ ಭಮ  / ಶಿರ ೇನವಾಷಭಮ ನಂದಿಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.23 69500 251110606602 2601951940

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಕ್ಮಾಯ V / ವಿೇರಾಸಾವ ಮಿ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.05 50000 346986970967 2602020957

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ತಳಚಬಾಯಿ / ಮಗಾಯ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 74000 407865607454 2600823971

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸನುಮಂತಪ  / ಕೄಿಂಚಪ ಶಯ ನುಬೇಖನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 50000 447133778481 2601921404

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
T N  ಶೇಕಯಪ  / ನಾಖಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 50000 492298318949 2601921345

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ವಿಂಔಟರಾಭಪ  / ಹುಲಮಪ ಖಡಿ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 42000 604117628454 2601617433

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ನಯಸಿಿಂಸಪ  / ಫಷಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 5.00 60000 838347614335 2601919483

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸೇನಬಾಯಿ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಔಯಡಿೇಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.03 225000 449290233508 2600397705

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
L S  ದಿವಾಔರ್ / ಸೂಮಿನಾರಾಮಣ ಔಲ್ವಲ ಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 50000 633073473609 2601775388



SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
G ಫಷರಾಜಪ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.35 50000 654645453234 2601574008

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ರಾಜಭಮ  / ಭಹೇವವ ಯಪ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.15 50000 827167249759 2601727433

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
C ಫಷರಾಜಪ  / ಚಂದರ ಮಯ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.10 4400 487953588461 2600968216

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
S ಸೇಭಶೇಕರ್ / ನಂಜುಿಂಡಮಯ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 843264363568 2601456686

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಗುರುಸಿದದ ಪ  / ನಾಖಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.00 50000 754091771164 2600226262

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಮಂಜಾಯ ನಾಮಕ  / ರಾಜಾಯ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.92 42000 456464893951 2601202344

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ / ರುದರ ನಾಮಕ ಲಔಕ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.14 50000 881564005837 2601202312

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಅನುಬ  / ಅಜುಿನ N P ಮುಿಂಡರ ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.10 9960 962877263882 2601197559

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಕೃಶಣ ಮೂತಿಿ / ತಿಭಮ ಣಣ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.35 50000 822424162089 2601197600

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ರುದರ ಪ  B N / ನಂಜಪ ಸಿದಿಲ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.33 50000 863508743509 2601197694

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಶಂಔರ ನಾಮಕ  / ಲಚಚ ನಾಮಕ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.02 37500 989509975291 2601197694

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಶಿಂತಭಮ  / ಯಮವವ ಯಪ ತ್ತಯ ಖದಔಟಿ್ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 42000 705142270534 2601236106

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಚಂದರ ಶೇಕಯಪ  / ನಂಜುಿಂಡಪ ಜನಾನ ಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.84 50000 829409228239 2600380986

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಶಣ್ಮಮ ಕಪ  / ನಂಜುಿಂಡಪ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.08 50000 462910100027 2601258797

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಸಿದದ ಪ  / ಶಭಣಣ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 620070023817 2601258843

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
 C S ಶಿರ ೇಧರ್ / ಶಣ್ಮಮ ಕಪ ಕೄ.ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.97 50000 697101027859 2601258831

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಭರುಳಸಿದದ ಮಯ  / ರುದರ ಮಯ ಹಾದಿೇಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.44 22400 361064104375 2600488395

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಜಮಪ  / ಶೇಕಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 745533573580 2601371740

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಕೄಿಂಚಪ  / ರಂಖಪ ನಂದಿಪುಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 0.30 18620 748810416493 2601306520

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಲ್ವಲನಾಮಕ  / ಷಕಾರ ನಾಮಕ ಲಿಂಖದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 8950 894407412547 2601306454

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ರಂಖಪ  / ಷಗುನಪ ಮುಿಂಡ್ರ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.32 50000 837262137051 2601005334

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
C B  ಶೇಕಯಪ  / ಫಷಪ ಕೄ.ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.46 50000 2601272747

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
P ಈವವ ಯಪ  / ಹುಲಗಿರಿಮಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.38 10000 624055652343 2601666673

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಫಷವಂತಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 3.35 12000 329561220554 2601666728

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
S ಸುರೇವ / ಶೇಕಯಪ ಕಾಯಣಗಟಿ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 436072703648 2601426257

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ರೇಣಸಿದದ ಪ  / ಚಿಔಕ ಣಣ ಸಕೄಕ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 11400 2601565281

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
B N ಅನಲ್ ಕ್ಮಾರ್ / ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಬಾವಿಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.00 23740 775639151583 2601518374

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ನಯಸಿಿಂಸಮಯ  / ಪುಟಿ ಪ ಬಾವಿಕೄರೆ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 4.00 50000 324074601392 2601518246

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
ತ್ತಮಿನಾಮಕ  / ಸಾಮಾಯ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.00 50000 385715868373 2601023033

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
D ಹಾಲ್ವನಾಮಕ  / ಡಾಕಾಯ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ  ತ್ತಿಂಡಯ ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 1.05 50000 843789406444 2601023061

SMAM
SMAM ಯೇಜನ್ಮಡಿ 

ಯಾಿಂತಿರ ೇಔಯಣ
H R ಷತಿೇವ / ರುದರ ಪ ಕ್ಿಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಸಬ ತ್ರಿೋಕೆರೆ ಸಮನಯ 2.12 50000 851188516633 2601022995



ಕ್ರ.

ಶಂ.
ಯೋಜನೆಮ ಹೆಶಯು ಘಟಕ್/ಕಸಮಯಕ್ರಭ /ಚಟುಳಟಿಕೆ ಪಱಸನುಬವಿಮ ಹೆಶಯು ಗಸರಭ ಹೆ ೋಫಳಿ ತಸಱ ೂಕ್ು ಶರ್ೋಯ ನಂ.

.ಜಸ/ 

.ಂ./ಸಸ
ಭೌತಿಕ್(ಶಂಖ್ಯೆ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲ್.ಆರ್.ಚಂದರ ಶೇಖಯಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಸಳೇಲಕ್ಯಾ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 71/1B, 9/2 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.40 42770

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಬಿೇಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 14 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 25444

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ ಕೄೋಂನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 16 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 29417

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಬಿೇಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 19,/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 29712

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಹಂಚಿಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 47/P1 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಲಲಿತಾ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಬಿೇಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15,/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 21120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕುರುವಂಗಿ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 623/2,623/4,623/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 26665

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಟರಾಜ ಲಕಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 26,/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 24469

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಒಕೄಕ ೇರಿಕ್ಯಲ್ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 51 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 35536

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಸಶವ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಒಕೄಕ ೇರಿಕ್ಯಲ್ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 50 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.30 35285

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲ್.ಸಿ.ಹೆಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಲಕಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 8 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 20870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿಭವಲ ಕೇೋಂ ಶಿಣಣ .ಎಲ್.ವಿ ಲಕಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 23,/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16459

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾಸಿೇನಾಬಾನು ಕೇೋಂ ಅತೇಫ್ ಉಯ ರೆಸಮಾನ್ಆಲ್ದದ ರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 358,/3 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.40 5200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಕೇೋಂ ಪ್ರ ೇಭರಾಜ್ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 495,/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 52000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ವಿ.ಗಲ್ಲ ೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಶೆಟಿ್ಟ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 190,/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 31000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆತೇಫ್ ಉರ್ ರೆಸಮಾನ್ ಬಿನ್ ಜಲಿೇಲ್ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 364 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 2.00 65000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 4,/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 9960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಗಯದೇ.ಎಸ್.ಜೆ ಬಿನ್  ಜಗದೇವ ಖೋಂಡಾ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 14,/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 9960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ ಉಮವಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 141 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 4,/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂಕತ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪೂರ್ಣವವ ಆವುತ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 69 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 2.40 73900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂದಯ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ.ಎೋಂ.ಡಿ ಆವುತ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 138/1,151, 283,155 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.80 53400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ವಿ.ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಉದ್ದ ೇಗೌಡ ಆವುತ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 120 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.80 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಜಗದೇವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಖೋಂಡಾ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 32 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.40 42700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ಕೄೋಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 12/P2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 37900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 61,/7 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 65355

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದದ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 26,/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.50 141892

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವವ ಯ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 244/3, 244/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಯತೇಗೌಡ ಮಾವಿನಕೄರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 142,/2 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.80 28120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಾವಿನಕೄರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 68,/1 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.85 25750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಒಕೄಕ ೇರಿಕ್ಯಲು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 46,60,61 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 23570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಬಿಿ ಗಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53/P2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.50 19670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚ ೇಗೌಡ ಕುನಾನ ಳು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 75,/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 78291

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಕ್ಯತಾಳು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53/1, 60/3, 69/10 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಗೌಡ ಕ್ಯತಾಳು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 61, 17 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.85 69505

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ದೇಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 20 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.70 57579

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ದೇಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 17/2, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 54000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ದೇಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 17/2, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.70 68909

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಯತನ  ಕೇೋಂ ಷದಾಶಿಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕತವಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 140/7, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.39 40700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಅೋಂಫಳೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 18/3, 29/8 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 25613

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಿಲ್ದದ  ಅೋಂದ್ರ ದ್ ಉಪ ಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 64,65 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.00 33418

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಅಲಲ ೋಂಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 65/2P1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30265

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಬಾಳೆಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 96, 122 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.25 28343

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಬಾಳೆಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 106/2, 105/P2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಮನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾದೇಶ್ ಐನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15/1, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 27449

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿೇೋಂದರ ನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಚಿಕಕ ಳಲ್ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15,16 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.50 24550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿೇಕನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 11/2P, 32/3 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಮಾಚೇನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 219/1, 217/2, 160/P1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.50 23977

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನೇತಾರ ತ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 346/2, ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 17200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ ಯನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 78/1, .ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೄ 1.20 39290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಗುೋಂಗಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 73/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.63 22698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಕಳಸಾಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 21/2, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಸಿಯಫಡಿಗೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 45 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16459

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಲಿೇಪ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಲಕ್ಯಾ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 34/2, 34/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ತಾ ಪ ಲಕ್ಯಾ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 24 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.20 10375

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಇ.ಧಮವಗೌಡ ಬಿನ್ ಈಯಪ ಗೌಡ ಕೄಷವಿನಮಾಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 10/2a, 135/P1 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.90 22960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 8/6, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.68 33130

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಬದ್ರ ೇಶ್ ಸಾಾ ರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 104/2, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.80 28700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ  ಎೋಂಜೆ.ಕುಮಾರ್ ಸಾಾ ರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 83 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 3.80 110000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜನಾಧವನಗೌಡ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 50/7, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.65 65658

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಫುಲಲ  ಕೇೋಂ ಷತೇವ ಜಾಗಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 156 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.55 54000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಭಲ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕೄೋಂಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 39/1a ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.56 21185

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಿ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕೄೋಂಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 37/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.99 32400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಕೄ. ನಿೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಸಿಯಫಡಿಗೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 72/4, 83/193 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ+ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 40012

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಡಿ.ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಕೄ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 453/P11, 450/2, 453/P ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಹಾೋಂಪಾಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 46/P2, 96/P3, 97/P1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 12940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯತಪ ಹಂಪಾಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 112/P2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.39 16900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಕೄೋಂಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 26/P2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 6/4P,6/4P2,80/2p2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಿ.ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಯಣಶೆಟಿ್ಟ ಚಿಕಕ ಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 16/6, 10/8 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಶೆಟಿ್ಟ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಪುಯ ಆಲ್ದದ ರು ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.50 143728

ಕೆೋಂದ್ರ ಳಱಮ ಯೋಜನೆಗಲು

2019-20ನೆೋ ಸಸಲಿನಲಿೂ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಇಱಸಖ್ಯಮ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಲಡಿ ಶಹಸಮಧನ ಸೌಱಬೆಗಲನುು ಡೆದ್  ಪಱಸನುಬವಿಗಲ ವಿಳಯ.

ಜಿಲ್ಲೂ:ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು ಪಱಸನುಬವಿಮ ವಿಳಯ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಶಹಸಮಧನದ್ 

ಮೊತ್ತ (ಯ . 

ಱಕ್ಷ್ಗಲಲಿೂ )

ಆಧಸರ  ಶಂಖ್ಯೆ
ಬಸೆಂ  ಖಸತ ಶಂಖ್ಯೆ 

ಭತ್ುತ ವಿಳಯ



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಶೆಟಿ್ಟ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಪುಯ ಆಲ್ದದ ರು ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 52280

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಭೂಶಣ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧಯಪಹಿರೇಭಗಳೂರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 515/2, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 85/P2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.35 37269

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 86 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.25 21879

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್.ಎೋಂ.ವಿಭಲ ಕೇೋಂ ಡಿ.ಎೋಂ.ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಿರೇಭಗಳೂರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 316/1, 516/2, 516/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.41 45830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಪಿ.ವಿವವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಸಾಾ ರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 97 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.70 25120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಪಿ.ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಜರೇಗೌಡ ಸಾಾ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 95,96 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.70 35900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಇ.ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಸಾಾ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 9/6, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.30 15011

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್.ಎಸ್ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸುಫರ ಭಣಾ ದಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 4/1, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 65575

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಕೄ.ಲಕ್ಷಮ ರ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 72/1, 72/2,72/3, 71/11 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 99600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಿ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎೋಂ.ಗಂಗಾಧಯಪ ಕೄೋಂಕೄರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 39/14 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಿ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್  ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಿರೇಭಗಳೂರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 515/1, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 31757

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇ.ಹೆಚ್.ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಹೋಂಗಾ ಪ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 79/2,80,128 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 5.00 60900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಳಿ್ಳಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬೆಳವಾಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 36/3, ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.54 11680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಸ ರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಸುಫರ ಭಣಾ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1P74 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 79556

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಸಿ.ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಮಂಚೇನಸಳಿ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 31/3,172/1,175/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 28550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತವಿೇರೇಗೌಡ ಕಣಿವಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 44/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.06 97782

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ ತ ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 104/3, 16/3 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 45455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಲ್ದ ಕೇೋಂ ಉಮವ ಕಣಿವಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 24,65 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.55 40675

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಿ.ರುದರ ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 89/1, ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು, ತೋಂಗು, ನಿೋಂಬೆ 1.00 23670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 56, 52/3 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.90 89787

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದದ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 12 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.30 28700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 139/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.75 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ತಗಡೂರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 200 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.35 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಯಮವ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಸಿೋಂದಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 17/1, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಕೄೋಂಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 28/7, 26/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.20 115000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಂದ.ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 54/4, 55/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.75 75500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 104/8, 164/11 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 42150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಲಕಕ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 12/9, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 45400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 10/19, 10/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಶೇಕಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ.ಡಿ.ಕಲ್ಲ ೇಗಛಡ ಬಾಾ ಯಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 55b ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 2.00 65000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಗೌಡ ಮುಗುಳಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 185 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 57000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿಗನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15/4, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.55 19300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಗೌಡ ಬಿಗನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 76/7, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.40 15220

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ರಾಜ ಅಯಸ್ ಮುಗಳಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 292 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.95 35938

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ರಾಜ್ ಮುಗಳಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 292 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.95 35938

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಪಿ.ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಬೈಗೂರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 155 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 35000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜು.ಎೋಂ.ಆರ್ ಹಿರೇಗೌಜ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 16/4, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 45455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 135/3, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43425

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎ.ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಅಯಳುಗುಪ್ಪ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53/2, 53/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಕುನಾನ ಳು ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 56 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.58 52600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕೄ.ಎೋಂ.ಮತೇಶ್ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 89/2, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 56289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1/3, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.75 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಳ್ಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 55 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕೄಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಕೄೋಂಗನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 6/1, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.35 38200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂಬುಜ.ಕೄ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜು.ಜೆ.ಸಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 54/2, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.89 29485

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ಸಾಾ ರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 7/2, ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.00 37179

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಜು ಫಷಕ ಲ್ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 98, 99,182, 101, 103/P, 37/7 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.65 54023

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ್.ಎೋಂ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಾನಿರಾವ್ ಕೄೋಂಚನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 141/1 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.60 21712

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 177/2, 179/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭರಾಜ್ ಕತವಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 41/1,41/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಹಿರೇಭಗಳೂರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 133, 65/2,652/1, 652/3 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.87 73800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಹಿರೇಭಗಳೂರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 65/2, 733 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜೆ.ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ||ಜಗನಾಥ ಕುನಾನ ಳು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 109/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 42600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ದೇಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 32/3, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.39 15124

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇ.ಆರ್.ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಈವವ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 183/6, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 47100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 52/1, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 32200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಿರೇಭಗಳೂರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 784, 789, 791,827 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 25157

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಮ ಣಿ ಕೇೋಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕ್ಯಲ್ ಗಾರ ಭ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1/33, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.99 32396

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಯಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1/33, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 16798

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಲೇಕವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ದಮಾ ಹುಳ್ಳಯಾಯ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 29/7, 19/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.30 24992

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್.ಮುಳಿಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಬಾಳೆಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 117, 108/3 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ದೇಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 39 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 56000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಜಜ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಗೌಡ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 17 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖಯಮಾ ಗನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 7/1, ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.80 39200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಹೂವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಶಿಯಗುೋಂದ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 107, 111, 113 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 0.99 32230

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇವ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 203, 229 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 28290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟೇವಗೌಡ ಫಷಕ ಲ್ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 7/1P1 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.00 37830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಕೄ. ಮೇೇಸನಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 219, 193 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.00 32073

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 433/1P1, 433/1P2, 392/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.61 54700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಭಲ್ವ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 229/2, 222/4, 231/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.36 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಲರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 48/2, 48/3, 48/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 75760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಮಪ ಕುರುವಂಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 494 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.55 47747

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 12/8, 25, 26,21 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಮಾಗಡಿ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 217/4, 138/6 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 50507

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಬೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಗೌಡ ಮಾಗಡಿ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 87/8, 89/12 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಳಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಅೋಂಫಳೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 681/2, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 31490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಗೌಡ.ಸಿ.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚೇಗೌಡ ಫಷಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 58 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 30800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಅರೆನೂರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 101/P1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 26480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗೌಡ ಅೋಂಫಳೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 215/2, 167, 166, 214/2 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 62285

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿವೇಕಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಶಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 254, 255, 256 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.40 68800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇಮೇರ ೇಜ್ ಬಿನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಾದಾಜಾನ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 464/3, ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 0.40 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಾ ಕೄೋಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 16/P2 .ಜಾತ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವಯಥಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಕ್ಯಾ ತನಾಡು ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 79 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.90 82900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಭಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ.ಕೄೋಂಚಮಾ ಹಿರೇಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 111/P3 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 39000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ವೋಂಕಟೇವ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಂಗಸಾವ ಮಿಹಿರೇಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 170/2, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.20 22600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಆನಂದಚಾರ್ ಬಿನ್ ಚನಾನ ಚಾರ್ ಹಿರೇಗೌಜ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 80/4, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.75 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜಿ.ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 24/4, 24/1 ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 2.00 184000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜಿ.ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಗುಡಡ ಶೆಟಿ್ಟ ಭಲಲ ಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53/2, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚೇಗೌಡ ಬಾಳೇಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 20/8, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರಿಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30/1, ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.75 54600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಮಾಚೇನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 32/4, 38/1P4, 32/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 23768

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು.ಕೄ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಭರಿಮಮಾ ಅೋಂಫಳೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 650 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಮಾ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಅೋಂಫಳೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 752/04 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 43980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 45/3, ಸಾಮಾನಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 59700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಮಾ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಮಾ ಭಳಲ್ದರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 79 .ಜಾತ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 34400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ  ನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.36 130600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಗರುಡಾಭೇವಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 76/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 4/244/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಾಯನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 73/ಪಿ7 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳ್ಇ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 185/ಪಿ4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲ್ದಲಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 70/6-ಪಿ1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಜಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 57/7 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈರಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಭಭೇವಿ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 17/ಪಿ117 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಮೂತವ ಬಿನ್ ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 115 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಿೇನಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 73/ಪಿ14 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 70/11-ಪಿ2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಬಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 73/ಪಿ5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಎಸ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಷತಾಾ ಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 150 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಜೇೋಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕುಮಾಯನಾಮಕ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30/ಪಿ5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮ್ ಜಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 85 ಜಾ ಫದನೆ 0.62 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄವಿ ವಾಸು ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಸೂರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 117 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 60565

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 117/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78706

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎವಿ ಯಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ್ಮನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 62/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YM ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 253 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 97980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಸಾಾ ರೆ
ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು

19/ಪಿ2, 19/ಪಿ3, 145/2, 

52, 83/1
ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.96 28050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 19/p2, 19/p3, 83/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.93 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HB ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಡಿ. ಹಷಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 68/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.65 65290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ  ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 187/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 72380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಟ್ಟ. ವೇಣುಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 103 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.84 84431

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ಉಡುಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 229 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ KT  ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 51/61 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿಕರಿಮಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 11/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 207/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನಾಮಕ BM ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಪುಯ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 204/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಕತಾ ಗೆರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 52/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 49/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 77 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 98/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PE ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 121/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 30965

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಂತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುತಾ ಣಣ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 84/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 58/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CS  ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ CK ಶೇಖಯಪ ಮಗಟ್ಟ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 85, 109/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.72 165073

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30, 4/2, 304/3, 305/4, 305/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.07 102750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿೇಯಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 110/1, 90 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅವಿನಾಶ್ HS ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 255/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37179

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಗೌಡ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 114/1, 115/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ TM ಗುರುನೂತವ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 32/ಪಿ1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 7/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 77/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 33/p15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 59/3p6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 126/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 8/5p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

2 ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 365/1 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.85 53000

3 ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಪುಯ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 245/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

4 ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30/8 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

5 ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಪ  ಬಿನ್ ಭೇಭಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 129 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 23/162 ಜಾ ತೋಂಗು 0.94 19200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 10/7 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 3/6 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸೇವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 10/13 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 207 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಕುೋಂಕನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 18 ಜಾ ತೋಂಗು 0.66 14276

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 84/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66742

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 239/3a2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98309

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 140/4 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 36503

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 60/3, 62/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 26070

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಸೇವಾನಗಯ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 49/p5 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟಭೇವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಭವಿ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 127  ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಆಲಘಟಿ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 20/2c ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ವಿೇಯಣಣ ಮಾ ಆಣ್ಗರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 71 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 35/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 116 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಣಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮನಳಿಪ ಪುಯ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 97/p31 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BM ಶಿಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂತವ ಪುಯ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 6/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಮಗಟ್ಟ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 241/3, 241/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಣಣ  ಬಿನ್ ಷತಾ ಗಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 97/p34 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇದಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 8/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.69 69600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PV ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ವೇದಮೂತವ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 122/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 46/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಂಡಿತಾಯದಾ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಮಾ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 125/p3, 125/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 182/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32155

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂತವ BN ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 127/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 479800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ KG ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 91/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 167/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 7/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಪ  OK ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 653/2, 653/3,653/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 50/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 13/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BR ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 658 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಲಿೋಂಗ[ಪ  ಫವಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 90/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 13/26 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಭಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಫಷಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 3/5a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಾತಮಾಭ ಕೇೋಂ ಅಮಾನುಲಲ ಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 88/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಷಬ್ ಕುಪಾಪ ಳು ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 20/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 45250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 210/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 60/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 42/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ. ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ರಾಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 20/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಆಸಂದ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 138/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸಿದದ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 13/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಸಿದದ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಳಪ  ಬಿನ್ ಕರಿದಾಷಣಣ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 76/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HT ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಾ ಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 120/4, 144/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PK ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 108/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 187/1p4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 232/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 152/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಟಾ ಣಣ   ಬಿನ್ ದಾಷಮಾ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 59/p6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಕುಲ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 77/p4. 77/p7, 74/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 77/p11 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶಾನ ಮಕ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 77/p16 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ದೇನುರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 83 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149806

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115236

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಯಾ ನಾಮಕ ಜಡಕನಕಟಿ್ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 2/p5 ಜಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾೋಂಜಿನಾಮಕ  ಬಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30/1a2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 90900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಮ ಮಾ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬಾಫರ ಬಾಯಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯಲು ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 28 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 73900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BM ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 87/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 37/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SM ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಳಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 61/3p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಫಷಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 28/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಮಾನಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53 ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19795

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುದವವನ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಹಷಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 198/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭೇವಿ ಕಲ್ಕ ರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 101/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 92245

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ. ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 210/3, 210 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.35 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30/2, 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.65 24589

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ct  ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 64/1, 90/3,bp3, 54/2, 9/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಡೂರು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 203 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BH ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 200 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 88/12, 88/7 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಸಳ್ಳಲ ೇ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 16/2, 14/18 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.74 15450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಕೄ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 62/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.19 90800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 24/7, 227/14 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಫನಾಗಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 186/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.59 19940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GS ತೇಟರಾಮಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಗಿತಯಾಪುಯ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 148060

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ. ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 38/3, 31/4p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 72570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಸಳಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 58/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.53 11464

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ. ಫಲರಾಭ ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 269 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 28055

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರ  ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತರಾಮ ಭತಘಟಿ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 37/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 28187

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಜಿ,.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಗೌಡನಕಟಿ್ ಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 23-Feb ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 40540

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HC ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ HB ಚಂದರ ಮಾ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 24/2, 24/9 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.72 25160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 1/1a1, 5/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 34840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಆಲಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 105/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29358

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಗಳಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 10/11, 225/p5, 221/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 21/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.67 25125

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 210/2, 204, 66 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 30698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 26/5, 9/3, 32/3, 21/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 61/1, 23 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.83 27544

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ದೊಡಡ ಮಾ ಕಷಬಾ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 29/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37989

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭರುಗಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 135/25 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ದೊೋಂಫಯಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 33/p5, 38/7a, 38/2, 45/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28163

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ,. ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 100/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಆಣ್ಗರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 188/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 27/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100960



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 152/1b ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಲಿಮಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 207/6, 209/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಡೇಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಆರ್ಣಗೆರೆ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 213/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HC ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕೄರೆಮಲನಸಳಿ್ಳ ಜಸಗಯ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಉಡುಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 53/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಉಡುಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 107/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 19/8, 18/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ SC ಮುದದ ಪ ವಿ ಮಯದಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 153/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 69/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 82/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 200/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಗಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HT ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕಕ  ಕೇೋಂ ಕರಿಮಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 15/7, 223/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾತಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 47/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಆನಂದಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 41/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ VK ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 28/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YN ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಮಗಟ್ಟ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 288/1p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 156/5, 156/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.. ನಿೋಂಗಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 58/8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.28 30400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿಪಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಪುಟಿ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 208/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ಭಹಾದೇಪ ಉಡುಗೆರೆ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 112 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಱಕಸೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 307/3, 123/8b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಉಡುಗೆರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 112 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 56/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 164/85 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.27 30600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 38/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರಾಭರಾಜಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಅಂಫಳೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 51/6p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 46/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಡ ಯಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 127 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಮುಘಳ್ಳಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 162/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.87 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಭೂಕನಗೋಂದ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 39/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 197/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಭಮ  ಕೇೋಂಬಿೇಯಣಣ ಕೄರೆಸಂತ ಸಾಾ ರೆ ಚಿಕ್ಕಭಗಲ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ ಉಡುಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 212/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೇಡಿರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 134 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 42 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಮಗಟ್ಟ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 347, 73/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄವಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಈಯಭಲಲ ಪ ಫೂಋ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 174/2, 64/1cp ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಳಪ ಹಿರೇಗಜೆವ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 50/p, 51/3, 8/11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 14/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 41/1, 156/1, 67/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೇದಮೂತವ ಬಿನ್ ಈವಯಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 51/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ. ಓೋಂಕರಾಮಾ  ಬಿನ್ ಫಷಮಾ ಕೄರೆಸಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕೄ.ಬಿದರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 209/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 112/17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿಡಿ. ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಗಜೆವ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 287 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 66600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 185/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮಯದಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 167 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 46400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 65/p4, 65/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಲ್ಭರುಳಪ ಮಗಟ್ಟ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 41/4p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕೄಶ್ PN ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬೂಕನಗೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 26/28, 21/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ ಕುೋಂತೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 756 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಭೂಕನಗೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 7/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 126/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 850800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 248/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಮಗಟ್ಟ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 262 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 26/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ mS ಚಿದಾನಂದಪ  ಬಿನ್ ಶಡಾಕ್ಷಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 187640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರಿೇಶ್ MS  ಬಿನ್ NP  ಶಡಾಕ್ಷಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 186990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 47/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 100/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಚ್ನನ ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಬಿ. ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಭಪ ಗಜೆವ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 37/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಜಡಕನಕಟಿ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 12/ಪಿ1 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಯನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/3ಪಿ7 ಜಾ ಬಾಳೆ 0.78 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 19390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮಮಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/69ಬಿ ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.78 28340

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70 ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 32548

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/8ಪಿ5 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 55 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/13ಪಿ2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 26480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೋಂದರ  ಬಿನ್ ಕಸ ನಾಮಕ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 52 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33626

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ವಖಯಕಟಿ್ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 274 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಮೂತವ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 149 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 104/ಪಿ8 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 55/2ಪಿ3 ಜಾ ಕೇಸು 0.30 30300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/ಬಿಕೄಸಚ್ ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.51 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 29 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 48160



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 55/3, 64 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 96600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಮಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಔಲು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 4/p136 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 302/4 ಜಾ ಶೋಂಠಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭರುಳಾಚಾರಿ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 4/6 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 85700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿಆರ್ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ರೇಣಣ ಕಡೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 215/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.54 20428

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 136/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36012

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ H ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಮಪ ಕಡೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 390 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BH ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 12/p6, 143/1p1, 143/3AP2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34928

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಣಣ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಫಷಪ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 19/1p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.64 13840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 5/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜಿ. ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕುರೇನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕಡೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.23 8850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟತಂಗಲಿ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 197/24/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 22/3, 22/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28498

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಫನಿಾ ಮಾಮ  ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 89/pa ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮೂತವನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 223/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 83/p10, 77/p22 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43961

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 207 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 43, 192/p3, 41/3p4, 37/2p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43389

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಎರ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಬಿನ್ ತರುಭಲಲ ಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 212/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೌಭಾ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/6 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 80/p13 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/pp64 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಟೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 61 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.35 33300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಯ್ ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/p1-p64 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ತಭಮ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 139, 140/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.24 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಣಣ ನಾಮಕ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 73/3a, 106 ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 15569

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 24/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇವಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾವಿಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಅಜಜ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 50, 46/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಜಿ. ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 4/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ನಿಡುಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 198/p4, 34/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 56/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 13600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಟ್ಟ. ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 1/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭರುಳನಸಳ್ಳಳಿ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 49 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.15 20200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಕೄ / ಕರಿಮಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 15/3a2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 36100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 50/5, 55/p4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.14 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.30 24400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 122/16 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಗಿರಿರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 129/1 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 1.00 100800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಹಾಾ ಭಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 100/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 15/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇವವ ಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 137/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 76/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಮಕ  ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 162/2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ ಷಣಣ ನಂಜಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಟ್ಟ. ಆಯ. ಚಂದರ ಪ ತುರುನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 16/p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ  ರಂಗಾಭೇವಿ ಕ್ಯನಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 15/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಝ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳ್ಇ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 182/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ ಬುಕಕ ಭಲಲ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 38 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಮಾ ಕುಪಾಪ ಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 105/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 115200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 73/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ಉಡುಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 39, 192/2, 192/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 43389

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಚಚ ಸನುಭಮಾ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಮಾಡಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 41/3a, 41/3b29, 41/3b2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೂದಾ ನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 13 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಮಕ ನಾಗರಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 200 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 37/3, 60/3 ಸಾಮಾನಾ ಫದನೆ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 83, 131 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ವಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 28/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 43480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 157/190 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಕ್ಷರಾಜು ಬಿನ್ ಫಷಣಾ ಾ ಸೂರಾಪುಯ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 46 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 37000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ೇಮಾಾ ನಾಮಕ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 5/3p2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 70/E ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 20660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷದಾನಂದ ಚಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 102/2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 48/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 38560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಎಸ್. ರಿದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 63/p4, 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 67180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 212/5, 212/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.55 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜು ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 9/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಯತ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 9/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿ. ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವಿೇಯಬಧರ ಪ ಬಿ.ಟ್ಟ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 34/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 31300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 201/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 78/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 52400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SR ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರೇಫಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 110/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.61 51780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ ಷಣಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 11/p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು NN ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ನಿಢಘಟಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 162 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 59890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 12/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 65831

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 28/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 11098

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CB ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 14/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 86988

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CB ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 50000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ,ಎೋಂ. ಮಾಡಲ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 19/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44445

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/1b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 60764

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಮುದರ ಭಲಲ ಪ ಬಿಳುವಾಲ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 47/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 79800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 117 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 115800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 83300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MS  ಲೇಕವಪ್ ಫನ್ ಕೄ. ಸಿದದ ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2/5, 2/4, 38/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CN ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ನಲ್ದಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/p4 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.60 22650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಹಿಲ್ದಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ P ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 50/19 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  M ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 1/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 109557

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕಜಿಜ ಬಿೇಯಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 181/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 19880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 188/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 17580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PN ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಫಷಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 46/14 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾಷಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 75/6p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 18530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  NB ಬಿನ್ ಲೇ. ಭೇಭಮಾ ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ NN  ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ L ನಂಜಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 21/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 24/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಭಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80430

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ NS ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 244/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 83700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MC  ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಗಿರಿಮಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 3/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧಯ NK ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 98/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BG ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15/1B ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಮಾಡಸಳಿಪ ಗಜಳಗಾರ ಭ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 19/2, 99/24 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಬೇಗೌಡ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 155 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜಪ  ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಹಿರೇಗಜೆವ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 35/5, 128/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GM ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗಜೆವ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 33/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 100/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 284 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70408

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PM ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 48/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾತ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಕಂಠಮಾ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 44900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/2a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 43725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  BM ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 137/41 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 133/11, 133/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕೄ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 88700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 56/1p5, 36*1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MG ರುದೊರ ೇಜಿ ರಾ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಕೄ. ತಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ದೇಯತಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 253/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾಷಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 78/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 18536

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಮಂಗಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 161/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಹಳೆಮಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 32, 1/137, 1/5a, 1/23p4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಾಭಣಿ TS ಕೇೋಂ ಸಂತ್ ಐಮಾ ೋಂಗರ್ ವಿ.ಎಲ್. ನಗಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಭಯಡಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 52/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 13/1, 206/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 3490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 43/4p2, 207/2b., 210/2p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡಮಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 42/ ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ .ಕೄ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ , ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 13/2, 141/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಪ .ಟ್ಟ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಲ್.ರಾಭಮಾ , ತೋಂಗಲಿತಂಗಲಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 57/2, 58/1, 59, 52/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.04 65400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 68/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ವಶಿಧಯ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 124/p1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಚಾಪಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 53/3p3, 53/b ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.04 19250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್.ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 130/1p2, 11 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.89 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಸಿ.ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 208/p4, 222/1p2, 208/p2, 222/1p6ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎೋಂ.ಮಲಲ ೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಆರ್ ಮೆಲ್ದಯಪಕೄ.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 15180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಕೄ. ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಗೇಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 18/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.74 27400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕ್ಯಚಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/2, 9/4, 9/5p3, 11/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಯಮವ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಶಣ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 120/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿಡಡ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 75/5, 77/2p4, 77/2p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತರ ವೇಣಿ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಮುಕವ ಗೇಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 18/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.72 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಕಡೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 262/a, 348/3b, 349 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ದೊೋಂಫಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/2, 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವತಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 26/1, 61/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ .ಕೄ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 96/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 286 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಆನಂದಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಲ್. ಈವಚ ಯಪ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 57/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಚನಾನ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 21/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಹೆಚ್. ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಭಚ್ಚ ೇರಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 133/1p, 8/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ .ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 14/4a3, 14/4c1, 53/4, 5/po1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.39 11400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 1/1p4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 21800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 51/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಪಿ.ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 25/2p, 42/2p, 42/2p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.65 13250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 17/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 26330

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  .ಕೄ.ಬಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.20 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 19900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಚೈತಾರ ೋಂಫ ಕೇೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 76/1p, 96 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಲಲ ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 284/2, 276/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.58 21940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವಜಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಲಲ ಮಾ .ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ಜಿಮಾಮ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಭಲಲ ಮಾ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 9/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಗೆನಿೋಂಗಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 81/1ap2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎೋಂ.ಸೇಭಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಪಿ.ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 187/2, 188/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 34450



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮದೇಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 97/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.83 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಕದಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 47, 35 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.20 10300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹುಲಿಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 29/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43985

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಹೆಚ್.ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ .ಎೋಂ.ಎನ್ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನುಜಮಾ .ಸಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 42/1, 46/3, 43/2, 45/2a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.93 17600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಗದ್ದ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 14/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 55100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿ್ಳೇಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗದ್ದ ೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 34/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡನಕಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23, 29 ಸಾಮಾನಾ ಮ ಗಿಡ 0.50 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ .ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 37/1, 57/6 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 33700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/2p7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 31400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 87/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಯೇಗಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/3p1, 25/4p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಸಡಗಲು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/2p4, 32/2p ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20467

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜ.ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ತಮಾಲ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 96/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎೋಂ.ಭಸದೇಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 157 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.70 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 76/p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 6/2a, 6/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಗುರುಭಲಲ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 23/3, 23/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 80/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.46 14600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಕೄ ಹೇಮಾತ ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ .ಜಿ.ಎಸ್ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 164/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 34400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ .ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 192/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಕುಮಾಯ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 120 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 33900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕಡೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 274/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಫಳಿಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 48/p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄ.ವಿ.ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 86/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 16592

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಪ .ಸಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎೋಂ.ವತಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 71/1 ಸಾಮಾನಾ ಡಾರ ಗನ್ ಸಣುಣ 0.90 32300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕಂಸಾಗಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 83/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ.ಎಲ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಲಕಕ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 28/4 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 0.30 29300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯುರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಅರೇಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 11/1a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.60 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಬಂಟ್ಟಗೆನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 213/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.65 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಅಡಿಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 2/3p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 19/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.68 22100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 11/1ap2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 44800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಹಲಿಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 36/p3 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ವಿ.ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಮಂಜಿಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.68 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ಚಿಕಕ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 43/7 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.40 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 26/1, 25/2, 25/4, 25/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 15300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 14, 476/1, 420 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 308/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 475, 387/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 335/1, 413/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪುಟಿ ಭಲಲ ಪಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 321/5, 321/6, 485/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.69 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಕುಮಾಯ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 21/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.45 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಮಾ  ಬಿನ್ ದಾಷಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 776 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಸಡಗಲು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 83/1a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.81 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 433/p-p2/2 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 0.53 29700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 18/7 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.61 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಬಶಿ ಬಿನ್ ಸೇಭಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 4/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಆಸಂದ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 64/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಣಾಣ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಾಚಾರ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.08 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 20/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಟರ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 80/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಭುಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಜಮಾಮ ಪುಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 12-Jan ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.20 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿನ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 93/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98366

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 23/4p2, 26/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಾಣೂರು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 83/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಷಕ ರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ರುದಾರ ಚಾಯ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 359/9 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.96 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 5'5/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.90 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಶಾೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್.ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 388 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.23 11930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹೂಡಿಗಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 38/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಶಪ ರಾಜ್ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 456/3, 1/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿೇಫಷರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಾಾ ಡಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 54 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಬಿಾ ರ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಭಲಿಲ ಗೌಡ ಸಾವ ಮಿಕಟಿ್ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಲೇಚನಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್  ಕಲಲ ಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 125 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 71800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇವಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 52/2b1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 13000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 7/6, 37/6p ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.96 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 205/6, 13/4B3 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.70 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 106 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ಉಳಿ್ಳಗನಾರು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಮಿತರ  ಕೇೋಂ ಯಮವ ಚನಾನ ಪುಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.68 68600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಕಡೂರು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 115/1B ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.84 31700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಭಲ್ಲ ೇವವ ಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 124 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಪರ್ ಮೇಹಿದದ ೇನ್ ಬಿನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಮತ್ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 62, 63, 64 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಸುಭಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ ಕುಪಾಪ ಳು ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 106 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 54/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನಂಜಮ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 7/3, 3/10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 118/1a1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.75 16200



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 118/1/b ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.57 12300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಱ ೂಯು ಕ್ಡ ಯು 36/1a ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.27 17500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 53/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.86 32700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 269 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಕಡೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 115/2b ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಚಿೇಲನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 311/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.74 30650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪೂವಾವನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 67/17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 107/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.09 35600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 20/p5-945 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 52000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 246/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 1752/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 960 ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 30738

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 36/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 107/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 26 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 48/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲ ಪ  ಬಿನ್ ತಳಚಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 40/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಶಿಮಾ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು ;29/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಡಲಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 24/5 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 64600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಬಿೇಭಣಣ ಭಯವಂಜಿ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 87/1p1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚನಾಮಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 123/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43858

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಭಯಮವವ ಯಪ ಬಿಷಲ್ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಭಯಮವವ ಯಪ ಬಿಷಲ್ರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 32/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯವ ಬಿನ್ ಓಚಳಪ ಬಕಕ ಸಾಗಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 1/p3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲ ಕೇೋಂ ಆನಂದ.ವೈ.ಜಿ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 25 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 37919

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 36/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 113700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ - ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 79, 91/p ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರುಶಪ  ಬಿನ್ ಪಾರುಶಪ ಮಗಟ್ಟ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು - ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ.ಚಾಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಾ ಮಗಟ್ಟ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 56/p ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಪ - ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 110/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ .ಬಿ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಮಯದಕೄರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62 ಜಾ ಫದನೆ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 101/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಕೇೋಂ ಈರಾನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 200/p3, 34/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಸಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 143, 144 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 39750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್.ಜಿ.ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 201 ಜಾ ತೋಂಗು 1.60 28100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಯಶರಾಭಮಾ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 74 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜಂಜಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 74/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಭೇವಿ ಸನುಮಾಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 60/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜಪ ಗೇವಿೋಂದಪುಯ ಂಚನಷಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 40/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಾ ಗಡೇಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 8/4p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 10/2, 10/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಮಕ ಸಯಳಘಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಜನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 75/3a ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಿಣಾಣ ನಾಮಕ ಔತನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 2/5 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡಮಂಕಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 285/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 42205

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಕಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 285/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 42205

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಅಣಾಣ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/p9p1 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 37830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/p2-p2 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 35100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 138 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಳಿ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 216 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 74/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 46 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಕಲ್ಕ ರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 204 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗಪ  ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 91 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 18/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 215 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕ ಸನುಭಮಾ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಮಾ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 11, 10 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/97p ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 644 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/114/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 70/p2-p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SD ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 3/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 51 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.33 31000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CT ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 99 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ M  ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಭಲಲ ಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ
ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು

81/3, 74/1, 65, 137/5, 

64/1, 64/6, 19/4
ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CK ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಚಿಕಕ ನಲ್ದಲ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 86/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.44 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HS  ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿಭಲಲ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 253 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HS  ತೇಟದಾಮವ ಬಿನ್ ಶಿಬಿಲಲ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 283/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 95/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಹುರುಕನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/p-p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ರಂಗಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 78/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 16/1p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಣಣ ರಂಗಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 38 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 129/p17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 25/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಲಿೋಂಗಪ ಕುೋಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 134/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇ ಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ದವಯಥಪ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ ಟಟಣಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 55/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಟಟಣಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 33/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 53500



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಷಯತ್ ಕೇೋಂ ಯಹಿೇೋಂಸಾಬ್ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು ಟಟಣಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 181 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ]ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೈಯಶೆಟಿ್ಟ ಐಗನಸಳಿ್ಳ ಟಟಣಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 15/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ , ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಟಟಣಗೆರೆ ಕ್ಡ ಯು 216/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ ದಾಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 293/2b2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ TM ಶಾೋಂತಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ಭಲಲ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 104/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಕಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 137/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಬದರ ಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 48/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಮಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 42/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕುೋಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಕಕ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ ಭಯಳುನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 101/16 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 75/3p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಪ ಆಡಿಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 81/1pc ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 83/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮಯ್ಾ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 96 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 150 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿವವ ಯಪ ಅಡಿಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 40/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಸ್ ಫಿರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕೄರೆಸಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 48/1c ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 2/4, 2/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 74/9 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಕಲಲ ಪ ಕಸುನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 37/1, 47 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 236/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 223/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 210/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ ದಾಷಪ ರಂಗಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 82/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಎಸ್. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 137/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 121/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 207 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 205/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಬಿಟಿ್ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 31/1, 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 85 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಮಾ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 209/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಾನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 15/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಹಿೇರಾಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 73/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಪ ಕುೋಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145/2b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 74/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಸನುಮಂತಪ ಉಡುಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 18/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿೋಂಗಪ  ರಂಗಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 80/p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 231 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಮಾ  ಫನ್ ರುದರ ಮಾ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 67/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೈಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 205/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 49000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಗಜೆವ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 148/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 190/61 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಶೆಟಿ್ಟ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 239/1b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 166, 167 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 1/2, 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 7/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 386, 387 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 30900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 41/2, 292/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 26900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 47/2, 471/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.38 16900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 203 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 28850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 411/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ದೇನೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 248, 247 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 208/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 972/1, 972/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.46 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.64 24200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಣಣ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಭಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 109/1Bp1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 63700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಮೇಳಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 144/3p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಆಸಂದ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 88/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.94 31100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 59 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಬುಕಕ ಷಮುದರ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 111/p, 137 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಬಾಣೂರು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 76, 78, 101 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಾನಂದ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 430/2A ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನೇವ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 110/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.37 16700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 443, 428/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 20/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 463/3, 416/1p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 25200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 1112/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.79 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಜಮದೇಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 877, 878 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನೇಶ್ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 255, 219 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.38 16950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 296 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.31 14855

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 440 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಫರ ಸಮ ಷಮುದರ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 113, 109 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 303/1, 433/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/9, 16/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮಯದಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವ.ವೈ.ಡಿ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಮಯದಕೄರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 74/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತ ಡಿ.ಕೄ. ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಮುದದ ಭಲಲ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 104/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 49/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಯಭಮ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಹಿರೇಗಜೆವ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 18/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಜಭನಾಮಕ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 32/4, 32/41 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಪ .ಟ್ಟ.ಜಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 57/1, 57/2p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ನಾಗಯಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 30, 297, 56 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 192000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇಸಭದ್ ಸನಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ದೋಂದರ್ ಸಾಬ್ ಸೇವಾನಗಯ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 20 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವರಾಜು ಬಿನ್ ವೋಂಕಗೌಡ ಮುಪಿಪ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/1, 42/10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 95700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 13/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಲಿತಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಚಂದರ ಪ ಎಸ್. ಬಮೄಮ ೇನಸಳ್ಳಳಲ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 7/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 4/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 52/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.16 111300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಯವಿ ಬಿನ್ ದೇರಾಜು - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 209/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 15/1, 18/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವ ಬಿನ್ ದಲಮಾ ಎಸ್.ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 31/9, 31/18 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 22/1, 21/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.94 94900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 16, 11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಮೂತವ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 273 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಸಾವ ಮಿ - ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುಡಡ ದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 41/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷದಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಪಂಡಿತ್ ಕಪ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 201 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 27168

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಪಾದಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾಯಭಬಟಿ ಕಗಗ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 56 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 38432

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಗಪ ಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 190 GEN ಅಡಿಕೄ 1.1 47979

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಾನಾಚಾರಿ ಕುೋಂಬಾಯಕಪ ಬೋಯ ಯು ಕ್ಡ ಯು 89 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 21919

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭರಿತಟ್ಲಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 182, 182/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.64 69455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಳಷಪ  ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ಕೄಷವ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 47/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 50287

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 190 GEN ಅಡಿಕೄ 1.4 59568

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇಭಾ ಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಿಾ ರ್ ಮಡದಂಟ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25/1, 30 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 20452

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಶಪ ಮಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 203 GEN ಅಡಿಕೄ 1 42550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಅದದ ಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 238/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.49 16143

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 253 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 12440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮಾ ಕಂಚೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 145/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 17132

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಮಗುೋಂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 32/2, 81/16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಘೌಡ ಮಗುೋಂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/5, 8/p2, 7/5, 13/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 27029

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಮೇೇದ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಗುಣವಂತ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 63/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿನಾಥ್ ಬಿನ್  ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 20426

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಘಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುಥನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ನುಗಿಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 168 GEN ಅಡಿಕೄ 1.90 59600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಕ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಅದದ ಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4, 2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.04 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದರಾವ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣಮಾ ಕೄಳಕುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿನಾಮಕ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮಲುಬಿೇಳೆರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3/2, 98 GEN ಅಡಿಕೄ 3.60 70844

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇವಬಟಿ  ಬಿನ್ ಶೇಶಬಟಿ ಅಗಳಗಂಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 99/p2, 98/1, 98/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಣಣ ಬಮಾಲ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 328/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೂಜ ಬಿನುಗ ರು ಕಲುಲ ಗುಡ್ಡ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 102 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘು ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಮಾ ಮಲುಬಿೇಳೆರ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 113/3, 113/4, 113/5, 127, 15 SC ಅಡಿಕೄ 4.00 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ  ನಾಮಕ ಭುನಕೇಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 120/p7, 111, 218 GEN ಅಡಿಕೄ 1.22 33000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕುಪ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 11, 21, 23 GEN ಅಡಿಕೄ 1.47 46000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗಧೇಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ರಾವ್ ಚಾಲಮ ನೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 261/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 45500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಡದಂಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 107/p, 106/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಭಪ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರ ರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ಬಾತಾ ೇಗೌಡ ಗಿೇಗೂಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 89/p1, 164, 120/4, 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತಮಾ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 191/8, 191/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 40900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಗುಣವಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 117/1, 135/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪ  ಹೆಗಡ್ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 2/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತುಳುವಿನಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34, 35, 36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಭಮಾ ಗೌಡ ಮಲುಬಿೇಳೆರ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 109/p-p13 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 22700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಭಲ  ಕೇೋಂ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 115/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 37800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ ತುಳುವಿನಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 23, 35/2, 35/34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 150/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಜೇಡೇಗೌಡ ಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 8/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.21 10600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಲಿತ ಕೇೋಂ ಯತಾನ ಕಯ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 18800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭನೇನಾಣಿ ಕೇೋಂ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಶಿಯಕಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/2, 5/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಿಮ / ವಿಜಿಮ ಹಷಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಬೆಳಗಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 31/2p4, p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಮಾ ಭಡಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫಿಮಾ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಮಾ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 275 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಮಾ ಅಷಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 237/p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.25 12600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೂಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 141 SC ಅಡಿಕೄ 0.21 10600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ .8.4 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಮಾ  ಬಿನ್ ತಪ ಣಣ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 1.34 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಮಲುಬಿೇಳೆರ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 83/1, 83/3, 84/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.82 42000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 117/3, 117/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 44000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 188 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಚಚ ಣಣ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 73, 83 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 33200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20300



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಕುಣಿಭಕ್ಷ್ಕ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 154 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಮಾ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 29 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಖಪ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 37 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 50200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 117/5, 119, 121 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 89/1p1, 88/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 150 GEN ಅಡಿಕೄ 1.32 28900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತೇಷ್  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 119 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಗಣಮಾ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 222/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಹೆರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 3332 GEN ಅಡಿಕೄ 0.28 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇನನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 48, 120, 49/2 GEN ಅಡಿಕೄ 2.00 11300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 27, 29, 33 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 62800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ರಾಭನಾಮಕ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಅಡಿಕೄ 5.00 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾನಕೇಲಕೇ ಕಳಸಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 271 GEN ಅಡಿಕೄ 1.30 122500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾಗಬಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 147/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದೋಂಗಾನಗೌಡ ಸರಿಸಯಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 99, 100/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 37400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಭೇಭರಾವ್ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 132 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 62500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಡದ ಗುಣವಂತ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 82, 84 GEN ಅಡಿಕೄ 2.40 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 18/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 55700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 79/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.86 19500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 73 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಬುಸುರೇನ  ಕೄಲಕುಳ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 15/1, 14/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.54 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಭಣಣ ಮಡದಂಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 40 GEN ಅಡಿಕೄ 0.97 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಗಿರಿಮಪ ಮಡದಂಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 81/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 49800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ ಮಾ  ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಾ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 132/p5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಣಣ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 19300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೂವಿವಕ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಸೇಮಾಲ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 46/1, 13/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.86 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಮಿೇಳಾ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಹಿರೇಕೇ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 21/1p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧೃ ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ ಬಿಲಗದ್ದ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 86/1, 154/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಫರ ಭಣಾ ಬಟ್ ಅದದ ಡ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 66, 69, 70/4, 67/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.20 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಫಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ ಸರಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10, 6/6, 9/4, 9/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.54 56700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಬಿಲಗದ್ದ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 36/p, 36/p4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 59, 65/p5, 65/p7, 75/p1, 78/1, 74/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.62 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಬಿೋಂತರ ಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 74/1, 117, 120 GEN ಅಡಿಕೄ 1.80 50800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಢವೇೋಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಗುಣವಂತ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 70/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.32 56540

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ವಶಿಧರ್ ಹಿರೆಕಡಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1284 1/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ನಾಮಕ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮ ಬಿನ್ ಶಿಪ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 5/4, 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.71 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಮಾಮಾ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 188/1188/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 58/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.20 57000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗೇೋಂದರ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಯೇಗೇವಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 114 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 14000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೂಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶ ಕೄಲಕುಳ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 940/54/1 ST ಅಡಿಕೄ 1.60 22200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32/p2-p2 ST ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧ ಕೇೋಂ ಲಕಶಮ ಣಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 64/1, 64/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.35 44100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 5/1, 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.50 49050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಚಿನ್ ಸುಪಿತರ  ಅರೆನಾ ಬಿನ್ ಯಚಾಡ್ ಆದಾ ನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 326 GEN ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.50 49050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿತ ಕೇೋಂ ರಾಜು ಬಿಳುಗುಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಬಾಳೆ 4.38 86500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 93, 64/6, 20/2 GEN ಅಡಿಕೄ 3.20 32033

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಜೇಡ್ವ ಆಳವ ರಿಸ್ ಹಮಸ ಳಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 130 GEN ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 4.00 86700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯತವಕ್ ಭರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಶಿಮೂತವ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಬಾಳೆ 2.16 92500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿತರಾಭರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾರಾಜ್ ಬಿಳಗಲಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10/2 GEN ಬಾಳೆ 1.64 73000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಮಿೇನ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಫಣಕಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 301 GEN ಅಡಿಕೄ 2.40 64225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಷಕ ರಿಮ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 166/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೄ 1.15 22117

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಯಷವ ತ ಕೇೋಂ ಹೂಣಣ ಅಯಳ್ಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 109, 111/p-p2, 112/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.10 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಬಿೇಶಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 141/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.80 58934

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಷಕ ರಿಮ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 166/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 35/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ನಾಗಾಲಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 179 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ದೇಸಿ ನಾಗಾಲಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 214/2, 214/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 23481

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಬಿಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಜಾಜ್ವ ನಾಗಾಲಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 49 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 19241

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭೂಶಣ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಾ ನಾಗಾಲಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 162/3, 161/2, 162/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 65483

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಾ ನಾಗಾಲಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 161/1, 162/1. 162/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 39289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಮೄಣಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 102 .ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37693

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಿೇವಸ್ ಗಗ ರೆ, ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 58/p-p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಚಚ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಸಿೋಂಸ ನೇಯಳೆಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 55 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.14 35809

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಧಮವಗೌಡ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 32 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಿತಾ ಕೇೋಂ ಧಭವಪ ಗೌಡ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 97/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕವ ಕೇೋಂ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಕಳಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 77/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.93 60625

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಜಗದೇಶ್ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 20/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 18158

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 24 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಗರಿ ಕೇೋಂ ನಾಗೇವಳಾ್ ಬಾಳೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 141/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.79 58607

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಬಿ. ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 226/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.32 41463

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂತೇನಿ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಭಥಮಸ್ ಡಿಸೇಜದಾಣ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1, 25/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 35182

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ವಿಠಲ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 80/b, 87/3, 80/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.03 33723

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೌಲೌಸ್ ಬಿನ್ ಕರೇಡ ಫಡಗಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37694

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಮೄಣಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.90 69249

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಸಲಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 104/p2, 104/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.40 45838

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 46/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50259

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಭಾ  ಕೇೋಂ ನಿಶಾೋಂತ್ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 196/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುನಿತ್ ಬಿನ್ ಮಗೇೋಂದರ ಕೇಣಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 89/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 36/1, 32/10 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50259

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 137 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಷ್ೇತವನ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 39/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಕುಸುಬೂರು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 21/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನಕಪ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 261 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 138/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 8/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20024

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಕೂಬ್ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಸೂಷಲವಾನಿ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 44 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 524198

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮನ್ ತಳತ ಫಗಿೇವಸ್ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಸೂಷಲವಾನಿ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 141 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 3.57 106132

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಈಚಿಕೄರೆ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 48/1 .ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಕ ಕೇೋಂ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಬಿಿ ಗ ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 113 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.78 29508

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಪರ್ ಉಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಅಸಭದ್ ಖನ್ ನಾಗಾಲ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 181/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಭತವಗೌಡ ಬಿನ್ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಸೂಷಲವಾನಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 161/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 17767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುಕುೋಂದ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಗಾಗ ಡ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 71/p-p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.25 13900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಗೌಡ - ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 2/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದ್ರ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಸಾಮವ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 2/p-p3, 6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.96 31628

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಸಯಳ್ಳಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 144/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ .1.6 50250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 56/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20301

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಾಕಪ  ಬಿನ್ ವಾೋಂಜಿಸ್ಯಗೌಡ ಸಾಮವ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಲಿೋಂಗಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37694

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 30310

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬೈರಾಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 52/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗಧೇಸ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾಯಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 13 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯವಟ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 74/p2, 74/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇವಮಾ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 69/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 120 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 25038

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಅಬಿಾ ಸ್ ಡಿಸೇಜ ಶಿಯಗಳಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 177 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 24709

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶ್ ಮೂತವ ನಾಗಾಲ ಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 23/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮೂತವ ನಾಗಲ್ದಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 6/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಪ ಗೌಡ ವಿಠಲ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 52 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಹಾತೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 26/p, 26/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೄ. ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 68 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಯತನ  ಕೇೋಂ ದೇರಾಜು ನಾಗಲ್ದಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.84 27674

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಹನೆನ ಕಡಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 8/1, 16 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.74 54656

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಾತೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 66 p-2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 15155

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಸಾಲ್ದರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 177 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.77 55599

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸಾಮವ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.88 28992

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 116 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೌಹಾದ್ವ ಬಿನ್ ನವಿೇನ್ ಹಿಳುಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 60/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.16 36437

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇಮಾ ಕೇೋಂ ನವಿೇನ್ ಹಿಳುಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 59/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 16473

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದೇಪ ಗೌಡ ಹಿಳುಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 60/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.08 33924

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಪ ಸಾಮವ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 31, 32 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 4.81 111001

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 33/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಯ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 30/5, 30/2, 31/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 18120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಫನೂನ ರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 27 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಕೄ. ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 98, 99 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50258

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಣಣ ಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 108/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 34400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಿರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ಉಷಬಿೆ ೇಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 95/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.65 21400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಗೌಡ ಸಳೇದಾನಿವಾಷ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 112/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.14 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಗುಬಿಿ ಗ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 23/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.32 14732

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಭಲಲ ೋಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 13754

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಬೈರಾಪುಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.87 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿನನ ಪ ನ್ ಬಿನ್ ಕುಪ ಸಾವ ಮಿ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 78 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.46 45800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 132/1, 132/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.16 36400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಲ್ದಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ನಾಮಕ ಬಿ ಕಣಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 170/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.87 28600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಕ್ಯವಟ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 144/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 10500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೄರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 70/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬೆಳಿೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 38/2, 37/3, 38/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.34 13236

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಗ ಡ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19805

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.71 18941

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 117/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಭಡಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 137/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬಾಳೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂಡೂರ  ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಭಥಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ದಾಣ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 141/p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 286/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 1/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.63 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ ಕಳಲ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 84/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.57 18700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಕ್ಯಭತ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ಯಭತ್ ಫಡಗಬೈಲು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 84/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.29 13600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ತೇಜಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಿೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 13/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಬಿಳಾಲ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 13 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವನಿನ  ಬಿನ್ ಫೌಲ್ಸ ನಾಗಾಲಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 34/4, 34/2, 34/8 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.82 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಳಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮಪ ದಾಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 33/1, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.30 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ದಾಣ ಶಖರಸಮಟಟಣ ಕ್ಡ ಯು 47/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.91 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೄರೆನಡಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 57/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಸಂಜಯ್ ಭಡಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 78 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಷಾಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಭಡಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 66/2, 66/1b, 66/1c2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.27 39800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಸ್ಯಫ್ ಬಿನ್ ಪೌಲೌಸ್ ಭಡಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 120/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂಗವವ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ - ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 296 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.91 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 236 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ನಾಭರಾಜಮಾ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 37800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ಪ ಗೌಡ ಕನಡಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 37 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜೇಸ್ ಬಿನ್ ಅೋಂತೇಣಿ ಮೄಣಸೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 118 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಕುಸುಬೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 19/3, 21 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 16000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವಪ  ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ  ಹೆಗಡ್ ಕಷಬಾ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 166, 187/2, 187/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.3 40835

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 171 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಾಣ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 161 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 95 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿೇೋಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಭಕವಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 98/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 32285

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಣಣ ಮಡದಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 136/1, 137/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 15220

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕಯ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಭಕವಲ್ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 97, 100/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಹೆಾ್ಗಡ್ ಮಲುಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 145, 151 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 28990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಪ  ಬಿನ್ ಸುಫಿ ರಾಮಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 140/2, 135 GEN ಅಡಿಕೄ 1 32940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಹೆಗಡ್ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 188, 182, 185 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 23720

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶನಾಮಕ ಮೄಣಸ್ಯ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 42/1, 132 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 138/3, 138/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಮಾ ಕೄಳಕಪ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 257 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 200/2, 181/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಕುೋಂತೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 277, 280, 281 GEN ಅಡಿಕೄ 1.3 40835

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್  ಗೇಲರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 200/3, 188/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 32285

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಮಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 191/1, 131 GEN ಅಡಿಕೄ 2.1 29650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೋಂಗೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ ಉಳುಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 29/2, 29/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 21085

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 396/1, 397/1, 406/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಉಳುಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 135/1, 139/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್  ಶಿರಾಭಬಟಿ ಕೇಗೇಡು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 39/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಭಣಣ ಗೌಡ ಕ್ಯವಾಡಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 109 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32945

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ನಾಮಕ ಮಿೇಗಾ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 152/1, 153/3, 102/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.91 29980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಭದ್ದಶೆಟಿ್ಟ ಮಿೇಗಾ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 136/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೇೋಂ ಸುಫರ ಭಣಾ ಹಾಲಂದೂರು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 167, 168, 169, 170/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.98 62190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮವಳಾ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 169/1, 192/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.30 27345

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾವವ ತ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಮು ಭಸಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 24050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಚಂದರ  ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷರಾವ್ ಭಸಿಗೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 409, 410, 411/2, 412/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 24050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಕುೋಂತಳ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಕ್ಯವಾಡಿ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 190, 306 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮವಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹೆಗಡ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 245/64 GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 18450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 119 GEN ಅಡಿಕೄ 1.99 62500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಸ್ ಸಾಹೆಬ್ ಮುಜಾರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 104/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 178/1, 174/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 10/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 18270

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಗಾರು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 45/1 , 45/69 GEN ಅಡಿಕೄ 1.20 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 37690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಡಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 162/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು ಚೌಲಹಿರಿಮ ಯು ಕ್ಡ ಯು 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.04 26355

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ  ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯಡಿ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 208 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 32665

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಸಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ  ಹೆಗಡ್ ನೆಮಾಮ ರು ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.71 31625

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಮಾ ಕೇಗೇಡು ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.63 20755

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ ನಾಮಕ ಮೄಣಸ್ಯ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 136/1, 136/3, 140/1, 149/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24705

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ವಿ.ಚಂದರ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿ.ವಾಷಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 9/1. GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನಂತದಮ ನಾಬ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸಿೇತಾರಾಭಮಾಕ್ಯಡಿ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಕ್ಡ ಯು 227 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21410

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ  ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 9/p28 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಮಗಟಿ ಕ್ಡ ಯು 1/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.60 19290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಬಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 24 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 35300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯೋಂಡಾಾ ನಾಮಕ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 140 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 32640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪಾಾ ನಾಮಕ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಬೇವಿ ಕಯಕುಚಿಚ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 81/p, 103 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶೆಳವ ಯಪ  ಬಿನ ಗಂಗಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಾ ನಾಮಕ  ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಷರಿಷಯುಯ ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.90 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಗುರುಪುಯ ಮೋಗುಂದ್ ಕ್ಡ ಯು 8/p16 SC ಅಡಿಕೄ 0.60 20500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ ಬಾವಿಕೄರೆ ಷರಿಷಯುಯ ಕ್ಡ ಯು 167/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.20 10375

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಬಾವಿಕೄರೆ ಷರಿಷಯುಯ ಕ್ಡ ಯು 97/p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25729

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/1, 30/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.66 20949

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಲ್ದಾ್ಮನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 19/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29358

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕ್ಯರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ ಅತಾ ಘಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.96 27849

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಷಬೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಬೇವಿ ಫಯಭಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 31059

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲ್ದಲ ರಿಬಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.50 17873

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಷಗನಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 172 SC ಬಾಳೆ 0.80 28700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾರಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/1p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 23700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ತಾಾ ಯಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28/1p1 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 63 GEN ತೋಂಗು 1.00 17634

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 31/4, 43/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17074

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 18/5, 5/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 16775

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಜನ್ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 28/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 22440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಶಿನಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 183/2, 23/3, 23/4, 35/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.87 26758

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಜಲದೇಸಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 50 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26294

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರ್ಷವನಿನ ೇಸಾ ಬಿನ್ ಫಿೇರ್ ಸಾಭ್ ಕಪ ದಸಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 26/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 20160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ  ಶಿನಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 43/1c2 GEN ತೋಂಗು 0.68 14257

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖಯಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 44/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20737

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ಕದಗೆಸಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 28/1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 31780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಷಭತಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 171/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.42 15880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 71/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 26730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು ಕ್ಡ ಯು 92 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 20090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಷಭತಳ ಬಾಳೂರು ಕ್ಡ ಯು 3/1, 6/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 27570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಟೇಲ್ ಈವವ ಯಪ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 41/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಾಬೇವಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಭರುಳಮಾ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/4p1 GEN ತೋಂಗು 0.53 11465

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮವಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಗೋಂಡ್ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 73/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18/14, 21/17 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28220

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಇೋಂದಾಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/1p, 17/1a, 41 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/2a, 5/292 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 9800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/3, 5/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಕ್ಷಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 91 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/4b1, 5/4p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 10000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಮಾ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 116, 106 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 18270

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಬಿಿ ೇರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಜಿೇರ್ ಅಸಭದ್ ಸೇೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 20/3, 21/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30915

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ದಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 109/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49102

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಜಯಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/p13 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಗಲಲ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಶಿಯಗಲಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 50/4, 50/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27973

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 23/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 45/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 196/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/p3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20720

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಷಾದರ  ಉಡು ಬಿನ್ ಮಂಜಮಾ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 45800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 152/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 25100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ವಿವವ ನಾತ್ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 53/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.69 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಣಣ  ಬಿನ್ ಭರಿಕಲಲ ಣಣ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 90/2, 56/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಶಿರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 67/p33 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕನನ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಫಳಿಾಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 2/1, 19/19 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 67500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 105/1, 105/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಯಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 133 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21030

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಶಿ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 40/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 39/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹುಣಷಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8, 2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗೇೋಂದರ  ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 60000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮದೇ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 62/p3 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.70 70000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಾತಮಾ ಕೇೋಂ ಯಹಿೇಮುಲ್ದಲ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 103/p2-p4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಡರಾಜ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 91/p2, 92/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 87/2, 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.93 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 2/p28 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19835

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬೇರೇಗೌಡ ಶಾೋಂತಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70/pc GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಪಾದಪ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 62/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 70387

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 92/1, 17/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 18965

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 73500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 75/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 16300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಗುರುಪಾದಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸರಿೇಶ್ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7, 52 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 27464

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 146/15, 157/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 22400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 39/1, 39/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಮಾ ಚಿಕಕ ತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 122/1, 122/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ಯಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 127/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ನಾಗವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/3b GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 86/2p01 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ H ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 17/1b2, 33/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 129/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/p16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 86/3p, 20/2, 21/2, 20/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾಯನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 23700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪಿೇತಾಾ ನಾಮಕ ನಾಗರಾಜಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.15 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 47/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊರೇಸಾವ ಮಿ MC ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 78 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ  ಗೇರುಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 67/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 29/p12 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕ್ಯಡಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 145/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 93960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಡಣಾಮಕಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 39000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ನಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 45/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.70 70000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 52/ GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೋಂಟೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲುಮ ರುಡಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 40/4 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 70365

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 119/4 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.55 44370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 53280

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಯದರಂಗಪ ಸಕೄಕ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/18, 30/16 SC ಅಡಿಕೄ 0.45 17020

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಿರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಮಾ  ಕೄರೆಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/p91, 16/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾಣಿಕಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಕಣಣ ಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 100 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 60/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 85/2p4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29360

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 19900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಲಲ ತಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10, 1/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಮಾ ಫಳಿಾಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 42/11, 42/1p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಂಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 17/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 17300



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 111/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಭಪ ಅಸುೋಂಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಗೌಯಮಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 50/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 51 GEN ಬಾಳೆ 1.00 32550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 33/8, 14/1e, 14/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 33670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಮಾ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 38/p3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.26 10000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಗೇರುಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 67/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಕವಪ ಪ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಷ್ ತಭಮ ಮಾ  ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 107/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 133/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 24470

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 262/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಪಿಳಿೆೇಗೌಡ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಭತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಷವವಾಮಿ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 53 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ತುಕಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 47 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿೋಂಗಾಯಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 17970

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 115 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ದಾಾ ೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ H ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.26 10160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 147/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16320

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೋಂ ಚಂದಪ  ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 144/1a1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.27 13190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 147/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16320

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16170

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 93/4, 93/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16140

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದ್ರ ೇವ ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 79/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.37 15500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್  ಫಷಪ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 50/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ DS ರಾಜಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 184/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಗುದದ ಣಣ ಗೇರುಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಬೈರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಶೆಟಿ್ಟ ಗೇರುಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70/2, 70/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 35/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/6, 52/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 29020

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 52/2, 7/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 28350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಮೄವವ ಯಪ ಗಂಜಿಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 123/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ ಚಾರ್ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 57/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಗೇರುಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29952

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಡಡ ಯದಫಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 59 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 24864

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಸರಿೇಶ್ ಸೇಲ್ದಲ್ ನಗಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 61/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 29600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧ ಕೇೋಂ ಫಷವೇಗೌಡ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 73/3, 72/6, 73/4, 72/5 GEN ತೋಂಗು 3.10 48340

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸಲಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8/p1, 85/2, 85/4, 5/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಮಾ ಶಾೋಂತಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30158

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕಯಕುಚಿಚ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 60/p63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/p9, 16/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 23730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಿರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಮಾ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 26140

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ತಪ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.83 27700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಣಣ ಭಮ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 236/1 ST ಅಡಿಕೄ 0.80 24100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 163/1 ST ಅಡಿಕೄ 1.00 30530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಮಯದಂಕುಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 37 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್  ರಂಗಪ ಹಿರೇಕ್ಯನಾವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 52/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 28727

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 48/5, 52/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 1340

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 63/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಅರೇಭಲಲ ಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 21/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕಣಿ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 95/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರುಮುಗಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ್[ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೆಲ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 129/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27075

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/p92 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 85 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂಚಾಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಬೇಯಪ ಸಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8/3, 8/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.87 27850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/1, 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಗುಳಲ ದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 21/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/1, 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄಷರುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 25990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರ ಬಮಾ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 137/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ MC ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/p7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಈಷವ ಯಪ ಅಣಾಣ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25/3, 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 23935

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/4, 52/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 50/1bp, 50/14 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 22300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 60 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 44/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GS ;ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು - GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ದೇರಾಜು ಡಡ ಯದಫಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/1, 12/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಮಣಭಮ  ಕೇೋಂ ರ ಭಾಕರ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 279 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/5, 52/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28775

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 45/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 19/5, 21/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4/2 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇವಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 87/15, 87/17 GEN ತೋಂಗು 0.79 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುದದ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 35/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24557



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಯುಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 93/5p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೈಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಜಿಜ ನಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಅಯಫಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 37/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 50/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 108/2ap, 140/2, 139/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 22798

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 29/3 GEN ಸೌತ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಮಾ  ಬಿನ್ ನಂಜಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9/6, 90/7, 87/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 88/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 15745

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗರುಗದಸಳ್ಳಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 79/6 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 47/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 133/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.54 17312

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 88/6, 9/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹುಣಷಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 129/3, 131/5, 190/2b2, 191/1, 191/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 23200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅೋಂಡಿಗೌಡ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಬೈರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶೇಬಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 7/10 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಯನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 72/8, 72/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.70 18800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 74, 76 st ಅಡಿಕೄ 0.50 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಲ ನಯಸಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 57 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 37/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 46528

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದ್ದ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19982

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/7, 1/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 279692

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ಚಿರಂಜಿೇಮಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/4, 6/4p, 48/29 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 21634

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 160 GEN ಸೌತ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ  ತಾಾ ಯಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 21634

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 108/2bp1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 54473

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 135/4 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.50 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27685

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸೇಭಮಾ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 450 GEN ಸೌತ 0.80 79900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28968

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಿಯಣಣ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣುರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 17/7, 9/15 GEN ಸೌತ 1.00 96845

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗುೋಂಡಷಮುದರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14755

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ  ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 96/2b, 2/1, 85/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26781

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 82/3p, 82/3p3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 135/3 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.50 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 43/2b GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 42/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97488

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಮಾ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಮಾ ಹೂಲಿೇಸಳಿ್ಳ  ಚೌ ಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 85/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄ, ಫಷಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 23/p10, 23/p12, 38/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18714

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 63000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಹಿರೇಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 62/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.38 35500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31821

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 87/p GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ  H ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 55/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.74 73721

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28/3, 28/6, 28/4, 28/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 18200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಕೄಕ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 61/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/3p2 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.20 18700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಸ  ಪನಾವೋಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೂನ್ಸ  ಪನಾವೋಂಡಿಸ್ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4/1 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 78000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಸಕೄಕ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 22350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಣ್ಣ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 132/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 45/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 111/1a, 84/4p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77/4, 17/6, 24/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಫಷಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 35900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.90 89500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಸಕೄಕ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/2, 198/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಕೇೋಂ ಪುಯದಭಮ  ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 67/1, 70/15, 70/16, 70/12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಣಣ  ಬಿನ್ ಜರೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಂದಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಕ್ಯಸ ಣಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/5p1, 65/p6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 280, 282, 181 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆಲಿ ಟ್ವ ಬಿನ್ ಜೇಸೇಫ್ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 81/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇನಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುರುಗೇವಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 57 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 29400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 169/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.44 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿೇಗೌಡ ಕಲಲ ತಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 21/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 61 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 22000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾರಾನಾಮಕ  ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 100 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಳಭಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 26/p48 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ  ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 110/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೈಫುಲ್ದಲ ಖನ್ ಬಿನ್ ಕುಕ್ಯಾ ಸಾಬ್  ಜೇಡಿಕೇಡಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/p1 GEN ಬಾಳೆ 1.00 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಎ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 13/1, 13/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 57/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಫಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 111/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕನನ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಫಳಿಾಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 13/4 GEN ಬಾಳೆ 0.40 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 51/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3/7, 10/2a GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 22535



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭೈಯಪ ಮಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು .44/4a GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18166

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 20/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 34870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಜಗಲಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 121/1 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.70 69740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/4, 17/3b GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 15573

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಫಮಾ ಚಿಕಕ ನಾವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/2, 101/1, 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 19790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/p3, 34/p4, 34/pp2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 32/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58/1b3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.33 9000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58/1a GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 17600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಿಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18863

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 42/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21115

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/p1, 15 GEN ಬಾಳೆ 0.60 18840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಜಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾನಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 43/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ. ಕುಮಾಯಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/1p/56/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 10620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬಕಾ ನಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77/5, 91/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21098

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 42/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನುಸೂಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 68/2 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಜಿೇಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15 SC ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.40 42500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಧಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹಿರೇಕ್ಯರೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 137/2, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕೄರೆಷಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 87 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 41 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ AS ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿತಾಯಭರಾಭ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 206 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 16150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಅತಾ ತಾ ಗಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ನಾಗಾಬಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಶಂಕಯಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/4, 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 137/2p4, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.21 10800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಿನನ ತಂಬಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಹಿತ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 169/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.44 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಅದಾನಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ ಅದಾನಿಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಮಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 157/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 26600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಬೆಟಿ ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 119/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಗುೋಂಡಷಮುದರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 29/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 7330

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಾನಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 22/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬೇಗಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹನಾಾ ನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 73/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.33 13400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪುಯ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.29 13300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಣಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಶಂಕಯಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 35300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೂಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ. ಕುಟಿ್ಟ  ಫನ್ ಅಬುದ ಲ್ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 99 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ  ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 114/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 35/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 73/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್. ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಮಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 219/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 41/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 107 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 108 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 17/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಮ ತ ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 220/1p3, 217/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಕ್ಷಯಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 141 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ - ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಚನಾನ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 118/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.25 12900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 57/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಮಾ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 8/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 102/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 16/2, 16/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 17200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 75/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 71/2ap GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹೆಬಿೂ ರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 73/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 24/8, 38/b, 43/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 47500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಐಕ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 85/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29140

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 53/4, 52/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 23100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 87/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 127/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 17/1p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.33 12160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 32/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 55/p1-p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20776

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೇಟಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 73/1, 73/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 16/3, 2/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 19100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಸೇವಾಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 86/7, 86/8 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.75 75000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಾ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 4/p2, 4/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಮಾ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಮಾ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 183/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 62/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26110

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 48/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 18100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಲ್ದಲ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 86/9 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 36/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗಿರಿಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 49/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24500



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 158/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ನಾನ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 118 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.25 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಪಂಡಿತಾರಾಧಾ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ತೋಂಗು 1.00 17700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಅಸುೋಂಡ್ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 25/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 14/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಸಕೄಕ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 34/2, 198/6, 100/11, 94/9 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹೆಗೆಡ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 15 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೇಣಣ ಮುಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 73/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 218 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 19/4, 18/4a3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಮಣಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 77/2ap3, 77/2ap1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 71/2, 69/12 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 16/9, 16/10 GEN ತೋಂಗು 0.85 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 120 GEN ಸೌತ 0.55 53000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮವನಾಮಕ  ಬಿಾ್ನ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 87/8, 87/9, 87/10 SC ಅಡಿಕೄ 0.70 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 24/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 13300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನೇತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 14/1a GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದಭನೆ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 54/1 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 35300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಶಂಕಯಘಟಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 17-Feb GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖರ್ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ಮಯದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 23/5, 23/6, 23/8 GEN ಬಾಳೆ 0.80 25400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  ಎೋಂ ಕೄ ಮಯದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 34/2b, 34/232, 34/232 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೇವಿಯಮಾ ಮಯದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 70/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ರೇಣುಕರಾಧಾ ಶಂಕಯಘಟಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದರೆಡಿಡ  ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 44/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯವಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 16/213 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 22800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 18/4, 23/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 27150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾದೇಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಬಂಡ್ರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 27/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 15600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಂಡ್ರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 18300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಗಪ ಸಣ್ಣ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.32 11500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಸಣ್ಣ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 119/2, 119/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 180000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 133 GEN ಬಾಳೆ 0.80 19900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 31/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ಐತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5, 63/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 44/1 SC ಮೄ.ಗಿಡ 0.30 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಅಸುೋಂಡ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30970

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಪ ಬಿ. ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9/1c SC ಅಡಿಕೄ 0.40 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 19/1 SC ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ನಾಗವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 139/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಭದಾಷಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 45 SC ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 40000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಣಣ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 42/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 20500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 72/1 st ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 59000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಶವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 16800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 38 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15/2ap3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಾದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8/2p3, 8/p2, 132/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಡಸಿದಾರ ಭಮಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 220/1, 170/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 165/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ದತಾಾ ತರ ೇಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 24/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಣುಮ ಖಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸೇಲ್ದಲನಗಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 66/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 38900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 38/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 39 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭನೇಸಯ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಸಾವಭಯಡಿ ಕ್ಯಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30070

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆನಂದಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 74/5 SC ಅಡಿಕೄ 0.65 22446

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 51 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾದೇಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 188/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 74/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸುೋಂಕ್ಯಬೇವಿ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ಯಾ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 13 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಎರೆಬೈಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 35 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28/p19 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 23800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 150/4a2, 150/5a2,150/5b GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಡಡ ದಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8/2, 8/4, 7/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30420

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದಾಾ ೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 13/p5, 25/4, 92/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 28100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಕೄರೆಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 79/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 18700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 21/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 252/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 38/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 83/2, 92/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.84 26570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 110/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವಮಾ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಮಾ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.53 17600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇೋಂದರ ದ್ದಗಾಲ ಒಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಮೂತವ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 162/2, 219/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28720

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3/3p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.93 28530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಯದಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 170/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 105/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಳಣ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜು0ಡಮಾ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/p52 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 67/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 20100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದಪ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ದೇವೋಂದರ ಪ ಕೄೋಂಚನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಉಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 39/p19 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಈಯಪ ಉಪಾಪ ಯಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಕೄ. ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಫಷಪ ಬೈರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 102, 74/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಣಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 71/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 15100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 85/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟಪ  ಬಿನ್ ಜಡಿಮಪ ಭರಿಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 2/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28/p25 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಭಜಿಸಳಿ್ಳ ಗಂಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25/7 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 28800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಗಂಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 25/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಕ್ಯೋಂತಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 60/3, 60/8, 60/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 79/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 22900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಯಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 43 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಾನುಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 5/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 68/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಶಾೋಂತ್ ಬಿನ್ ಯೇಗಿೇಶ್ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/p67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಾೋಂತಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 65/p67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೆಲ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 146000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ;ಲಿೋಂಗಪ ಶಂಕಯಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14-Apr GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖ್ ದಾವುದ್ ಬಿನ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ರಾೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27-Mar GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 25100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಬಾಲ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 110/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 46/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಫರ ಸಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 11/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.78 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 116/1a GEN ಅಡಿಕೄ 0.91 25200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/3, 41/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 41/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.29 11250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಳ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬೇಜಾಾ ನಾಮಕ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 103/p18 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 103/p1-19 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 137/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 27229

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 125 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24340

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 68/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 49/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26970

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28475

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವಳವ ಯಪ ಬೇಲಿಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 08/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 8/02, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪುೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 82000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಬಕಯ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 31 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಈಯಣಣ M C ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/p36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 20500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಅಮಾ ಣಣ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 20/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಬದರ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ರಾಮಗೌಡ ಗಣಗಿಲಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 33 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಮಕ ತಗಡ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 38/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/3, 46/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಮಾ H ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3/1ap1, 3/1bp1, 3/2p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 24500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಕಲ್ದ ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಹಿರೇಪ ಗಂಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 27700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/5, 150/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮವಪ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 53/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಕಕ ಣಣ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 144/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಕೇೋಂ ರಾಭಕೃಶಣ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕೄೋಂಚನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 23/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಗುಡಡ ಸಟಿ್ಟ ಹಾಳ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 13/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಮವಳವ ಯಪ ಮಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 43/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 60/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಸಿೇತಾಪುಯ ಕ್ಯಲು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿೇಯಾವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭಜಿನಾಮಕ ಸಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 28/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 26/313 GEN ಅಡಿಕೄ 0.46 14500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಶಿನಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 136 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/3a GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 9100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 35/2, 37/12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26765

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಾಣುರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27724

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಭತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಶಿನಿಕ್ಯಲ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 161 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 23928

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 134/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.46 15925

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಳಿದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 52 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 18767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27724

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಮೂತವ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 428/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.28 10915

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಣುಮ ಖಮಾ  ಬಿನ್ ಗುರುಶಾೋಂತಮಾ ದಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 102/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12621

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿಡಡ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಸಯಳಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 37/10b, 54/16 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 22235

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಾಬೇವಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 3 SC ಅಡಿಕೄ 0.50 11798

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಾ ಡಣಾಮಕಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 4/7, 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 27289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 13440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 48/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ದಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 149 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 13039



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 84 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 16501

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18684

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 315 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 37/19 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಸಯಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69/5, 53/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28962

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SS ಹುಚಚ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22342

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 212 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 25284

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 80/12, 80/13 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 15982

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇವಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 139/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.53 17546

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಶಿನಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 182 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27726

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23071

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 32/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 18223

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಜಲಧಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 72/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27024

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಕುೋಂತಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 14/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18758

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಪುಷಾಪ ತ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಶಿನಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 200/3a1, 200/4a1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15296

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 26600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 26 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18860

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19949

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.61 18503

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 81/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25545

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15920

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ S M ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಗಪ ಶಿನಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 200/4a2, 200/4b GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 17962

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ K S ವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 116/8, 9, 138/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಂಷಲೇಖ ಬಿನ್ ಲೇಹಿತ್ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BS ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಫಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 159 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂಚಾಲ ವೋಂಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄೋಂಚಿಕಪ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 61/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28795

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೄೋಂಚಿಕಪ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 61/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.06 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲೇಕಶಳನ ಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.70 22260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 88 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 69/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಮಾಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಬದಾರ ಚಾರ್ ದೊಡಡಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 6/2, 6/3, 6/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಖಲಂದರ್ ಬಿನ್ ಬಾಫಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 1/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 26020

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇ ಕೇೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷಯಪ ಸಿದದ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 19/6, 19/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 22760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 24800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 15/2, 14/3, 13/33 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 28000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಮಾತ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಅಯಸಿೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 70 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಣಣ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 21/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಜಾಲಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 176 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 24290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 18/7, 18/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 27150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಬದರ ಚಾರ್ ಜನಾನ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 30/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 76/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಾೋಂತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 76/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಭಣಳಣ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/7, 13/53 GEN ಅಡಿಕೄ 0.31 11500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 76/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 51226

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 53/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 20662

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಸಿಯಗಲಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 4081

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ಓಫಳಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 58 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 22380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವತಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 26/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಣಣ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 32 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 135/7, 135/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 47/1, 44, 104 GEN ಅಡಿಕೄ 0.97 26560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಉಮಶ್ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 78/1b GEN ತೋಂಗು 1.00 15830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಮಾ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಮಾ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 17/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 77, 111/3, 111/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 21149

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 10/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 15756

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಗಾಳ್ಳ ಕರಿಮಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 12539

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 2/3p, 23 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 15560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ತಮಾಮಭೇವಿ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 41/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.81 24574

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 59/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.55 17809

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 53/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20130

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಭಮ ಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25332

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಯದಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 56/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27533

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ - ಕ್ಶಬಸ ಕ್ಡ ಯು 36/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 32/2, 46/4, 30/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಣಣ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯನಾಮಗಕ ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 45/p12 SC ಅಡಿಕೄ 0.90 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 35/p3 ST ಸೌತ 0.70 68000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 48/4 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 80/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 114 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 24/4 SC ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಹೆಬಿೂ ರು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 138/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಹೆಬಿೂ ರು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 5/3p-p2, 713 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 16300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಣ್ಣ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 16490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23630

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 182/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ತರಿೇಕೄರೆ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 127 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27532

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 24850



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ತರಿೇಕೄರೆ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 72/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 10680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೌನೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 121 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 45/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ _ _ _ _ _ _ _ ಬಂಡ್ರ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 86/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲಲ ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 39/2, 17/9, 17/10, 1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 13490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 159/2c GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಮಾರಿಮುತುಾ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 1/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 27/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27726

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಾನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 22/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೇದಮೂತವ ಬಿನ್ ಭಲಿಮಭಮ ಕದಗೆಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 25/2, 26/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 30780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 56/6 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಋಷ್ಮಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಪೇಗೌಡ ಾ್್ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 45/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 47 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಟಿ್ಟ ಮಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದರ ಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 1/95 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಭಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 5/2 GEN ತೋಂಗು 0.50 10800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಕಯಟಗೆರೆ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 100/2a, 100/2b, 67/38 GEN ಬಾಳೆ 1.00 27900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 29 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13860

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಗೋಂಡ್ದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 50/1ap2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 12250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂಪಿಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 49/3 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 25 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 8/2, 34/15, 137/4, 34/17, 85/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಕ್ಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 56 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.40 38000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಷದಾಶಿಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 112/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 47/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭಲಲ ಪ ಶಿಗಂಗೆ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 265/2, 266/1, 266/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಮಾ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 32/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 32400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಹೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 86/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 18/8, 85/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕುಡೂಲ ರು ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 17/11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 15130

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಫಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದಾವುಜಾ ನಾಮಕ ಸಿದಲ ೇಪುಯ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 12, 13, 1/1b SC ಅಡಿಕೄ 1.97 61880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಭಷಣಿಕೄರೆ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 1/p5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 14480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 14/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18865

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಭಮ ಹಷಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 16/1, 37/5, 37/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 23328

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ - ಶಿಳನ ಕ್ಡ ಯು 59/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.20 10375

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ. ಸಶವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 34/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 17/3 GEN ತೋಂಗು 1.00 14250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ  ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ತೋಂಗು 1.20 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 25/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 15800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 16 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23315

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ಶಿನಿ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 72/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26719

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 17/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 17977

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗುೋಂಡಷಮುದರ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 10/4, 9/3, 10/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26551

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 16687

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮವವಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಸಿಯಗಲಿೇಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 24 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27026

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 31/7 GEN ತೋಂಗು 0.28 9875

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲ ಲಲ ಪ ತಮಾಮ ಪಮಯ ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 18/1b1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.25 6520

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ - ಅಭೃತಸುಯ ಕ್ಡ ಯು 83/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಭಮ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಶಿನಿ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32/20, 40 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20096

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಶಿನಿ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 155 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27099

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ  ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/9, 20/30 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 10570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಋಷ್ಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹಾದಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 174/5 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 46760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಜನಾನ ಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/6, 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.63 19610

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಣಣ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/8, 72/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36, 36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 13300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಓಫಳಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/5, 31/8, 57/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.84 24640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/6, 3/6, 13, 13/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.82 24480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ವತಭಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/8, 21/8, 19/10 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.20 16450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/11, 180/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 74 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವತಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 19050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಯದಪ ತಭಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/3, 11/5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಮಾ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 119/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 44260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 14900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪುೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/9, 34/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 29169

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಟಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 83/3, 90/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಜನಾನ ಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 20800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 18400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ - ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/4, 9/5, 9/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.43 16260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/2p GEN ಅಡಿಕೄ 0.42 12790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಮಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/4, 71 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಣಕನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 102/1 GEN ತೋಂಗು 0.99 17960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ರಂಗಾಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 26070



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಶಾನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 18170

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಮಾ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಸಾವ ಮಿ - ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 67/2 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 73800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 44000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಕಕ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಸಕೄಕ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/7, 30/15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಶಾೋಂತಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 99/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕ್ಯಯದಾ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೂಜಾಯ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಬೇಔಇ ಶಿನಿ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 23300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಸಾಕ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/9 sc ಅಡಿಕೄ 0.75 21750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಸಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುಯಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 200 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 27800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಫಳ್ಳಕಲಲ ಪ ಹೆಗೆಡ ಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 4.38 70000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಶಿನಿ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 135/4 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 23180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಷಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾವ ಮಿ ಮರೇಬೈಲು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/p1, 65/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.52 19670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಮಾ - ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/p sc ಅಡಿಕೄ 0.24 7600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ರಂಗಾಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಮಕ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಚಲುಮಾ ಭಷಣಿಕೄರೆ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p72, 11p29 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಭಣಳಣ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44 sc ಅಡಿಕೄ 0.72 23900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧಮಾವನಾಮಕ ಕರುಕುಚಿಚ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/p16 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣನಾಐಕ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5/6, 5/5, 5/7 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಕುದಯಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/p33 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 25100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಿೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 sc ಅಡಿಕೄ 0.93 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/2 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41 sc ಅಡಿಕೄ 0.77 19770

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 60/p2 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾಾ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 160 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಭನಾಮಕ ಅಮೃತಾಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/3 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹಾಲ್ದನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/15, 15/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 24940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಶವ ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/20 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಶಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕರ ನಾಮಕ ಅಮೃತಾಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 180/p1, 9 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 24600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕ್ಯ ಕೇೋಂ ರುಶರಾಭ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 210/2, 204, 66, 66 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/5 sc ಅಡಿಕೄ 0.55 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಯನಾಮದಕ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/2 sc ಬಾಳೆ 0.40 17960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 83/p21, 85 sc ಬಾಳೆ 0.80 22680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/1 sc ಸೌತ 0.75 73600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/2, 12/3, 1/7 sc ಅಡಿಕೄ 0.98 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕಕ  ಕೇೋಂ ಚೌಡಾಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಶಿಳನ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 sc ಅಡಿಕೄ 1.40 53460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 170/2 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 22700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾವ ಮಿ ಮರೇಬೈಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 13000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/2p3 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.78 22700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 131 sc ಅಡಿಕೄ 0.30 12500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಮಪ ಲಿೋಂದಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 104 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಮರೇಬೈಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 13300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/p84 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 12300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಮಕ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಭಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟಪ ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/2 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29270

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/p1-p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಮಾ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.63 21200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ಶಿಳರ ೇರಾೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40 sc ಸೌತ 0.80 76000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಷಗನಪ ಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/2 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/4 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 110 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆಶಾ ಕೇೋಂ ಸಿದದ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/5 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಹಿತಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹನೆನ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/p63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬೇಗೂಯಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/1, 55/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 25600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೂಡಯತನ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಸಿದದ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 265/1, 265/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 225/1, 1/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬದರ ಪ M C ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದ್ದ ೇವ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 225/p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 32500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜಿೇರ್ ಬಿನ್ ಮಿೇಯನಕುಟಿ್ಟ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 164/839 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವವನ ಬಿನ್ ಆನಂದಮೂತವ ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮರಾಭ ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2011 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 24190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಪಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/3, 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/1, 8/4, 59/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.47 39100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿರ ಯಾೋಂಖ ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 11095

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/13, 87/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 12680



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಭೈರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/3, 44/3, 51/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 12680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಾ ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ದೊಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 22275

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಷತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿೇತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 18440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಜಲದೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 14000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೈಮದ್ ಅಮಿೇರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಸಾಫಜಾನ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/1, 14/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1 36232

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 109 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 18700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಮೂತವ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಶಿನಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 308/8, 304/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.37 8400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಗರುಗದಸಳ್ಳಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/p40 GEN ಸೌತ 0.7 66600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಆಸುೋಂಡ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19 GEN ಸೌತ 0.7 60000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.6 58400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 69800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/1 GEN ಹಿರೇಕ್ಯಯಿ - 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 72/8, 68/7, 64/1 GEN ತೋಂಗು 1 12290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/13 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 110/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.83 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಹಾದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 189/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜ ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 64/1, 63/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77 GEN ಅಡಿಕೄ 0.71 22700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ ಜಮದೇಪ  ಬಿನ್ ಜಮದೇಪ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಂಜಿಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/19 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಮಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 78 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 24600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಅಮೃತಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/p21 GEN ಅಡಿಕೄ 1 25680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ ಮಲುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 17900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಮಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 100/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನುಮ್ ಕೇೋಂ ಯವಿಶಂಕರ್ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 22000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇೋಂದರ ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಾದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 154 GEN ಅಡಿಕೄ 1 28200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಮ ನಿ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132/10, 132/15 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 168/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 14900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಧಾ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 255, 206 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 22100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಣಣ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 198, 187/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 12000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/9, 7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 17900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4 SC ಅಡಿಕೄ 1 30100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4 SC ಅಡಿಕೄ 0.9 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಲ್ದಲ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.5 18160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 29300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಲ್ದಲ ನಾಮಕ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.5 18100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿನನ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1 30090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಗುಡಡ ದಸಟಿ್ಟ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 317 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 66000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/5 GEN ತೋಂಗು 1 15400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16/3 SC ತೋಂಗು 1 15400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಾರ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 111 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮತೇಶ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಬಂಕನಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 994/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.5 46000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 125 GEN ಬಾಳೆ 1 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/33 Sc ಅಡಿಕೄ 0.94 29100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.4 14768

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 26890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಭಮ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.75 20860

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಲ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 22637

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚಾನಾಮಕ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.7 23130

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22, 22 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 24190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32/p2-p2 ST ತಯಕ್ಯರಿ 0.4 38700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 145/1 ST ಅಡಿಕೄ 0.3 11200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯವಳಾ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.54 27100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 179/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 58280

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಹಾಲಪ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 12300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ TS ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಭಮಾ ತುರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 20200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 12440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುರುಗೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದಮಾ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 112/5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಲೇ. ಗಿರಿಮಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.97 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ಪಾವತಭಮ ಚಿಕಕ ಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.60 28620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸಂತ್ ಅಮಾ ೋಂಗರ್ ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷ ಮೂತವವಿ.ಎಲ್. ನಗಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 29780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಾಭಣಿೇ ಕೋಂ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ವಿ.ಎಲ್. ನಗಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 42 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 29780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಈವಳವ ಯಪ ಗೇಪಿಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿ.ಟ್ಟ.ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 96600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 316/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 46116

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾ ಜಿ.ಆರ್ ಕೇೋಂ ಎನ್ ವಿ ಯವಿ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 313/3, 813/2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 28952

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎ ಎಸ್ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 185/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 64350

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇಯಣಣ ಮಾ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.84 31180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವೋಂಕಟೇವಮೂತವ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ತೂಬಿನಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 75/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ತೂಬಿನಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 96600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ಓೋಂಕ್ಯಯಮೂತವ ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ  ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21, 257, 137 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ವಿ. ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವೇದಮೂತವ ಗಂಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 18/3 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.93 26952

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಕೄ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ.ಎನ್. ಕ್ಯಾ ತಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 172/3 ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೈ.ಬಿ. ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 210/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಒಗಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 39198



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ  ಸಿೋಂಟಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 230/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 210/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ. ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/5ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ. ಭಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 73564

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76753

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗಟ್ಟೇಯಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 207/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36470

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಡಿ. ಯೇವಧ ಕೇೋಂ ಕೄ.ಟ್ಟ. ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 165/392, 165/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.56 12100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಗಟ್ಟೇಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 207/6 ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 0.80 27900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಫಷಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 194/1 ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 0.80 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 264, 248/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.39 23790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಎನ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 203/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 111/1ಎ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 34873

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜೆ.ಕೄ. ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77288

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್.ಜಿ. ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 157/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 18230

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬೈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ರಾಜಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 205/1ಎ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ ರಾಭಲಿೋಂಗಗೌಡ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 29090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಪ್ಯಮಾಳಪ ಬಿಟಿ್ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 130/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 48624

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗಿರಿಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/2ಬಿ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 16872

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಚಿನಕರಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34055

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಭಯವಂಜಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 99/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 54150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ. ವಿ. ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53860

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ಯಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 383/3, 386/1ಎ ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20041

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಚಚ ಸನುಭಮಾ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 112/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 111/1 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 33625

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 148/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 33500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಭಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 181/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.40 45830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.98 31980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಮಾ ಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 154/5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.55 29050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಡೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/1ಬಿ, 31/2, 45/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.67 28670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಕುದ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/2, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64910

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 69/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.47 20980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಆಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 248/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.49 10600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಭಕಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಬಿಟಿ್ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 105/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.67 12790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಗಿರಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ವಿ.ಎಲ್. ನಗಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55/9, 75/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 12978

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್. ಗೇವಿೋಂದಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದರ ನಾಮಕ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/1, 14/5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಪಾಲಪ  ಬಿನ್ ಹಿೋಂಪಾಾ ಪ ಭತಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಂದಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 114 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.71 15170

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 155/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 16310

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55/ಪಿ16 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.84 25434

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಬಭಮ ಣಣ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/2ಎ ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 30520

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/1ಪಿ5, 90/4ಎಬಿ4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19407

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಶ್ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.87 24485

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖಯಪ ಆಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 67/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಪಿಪಿ ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 62/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 87289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/ಪಿ-ಪಿ15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 64550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಡಿ. ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ದಾಾ ಣಣ ಹೇರಿತಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 153400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಪ ಬಾಾ ಗಡೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/9 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44270

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.96 18840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎಲ್. ಆನಂದ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 12000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಿ. ಲಿೋಂಗಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/ಎ67, 70/ಎ66 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ + ಅಡಿಕೄ 0.50 19370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80080

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಡಿ. ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ದಾಾ ಣಣ ಹೇರಿತಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 30949

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎನ್. ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಯಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ಎಮೄಮದೊಡಿಡ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/ಪಿಎ35 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 28420

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/ಪಿ1ಪಿ26 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 28150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 39910

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 184/2ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ  ಬಿ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/1, 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58959

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ಭೂತಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 116/1, 272/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59624

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಷ್ೇತವ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 190/6ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 23500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಿ.ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಂಚುಗಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 224/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68680

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಕಪ ಲು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 190/3, 190/11, 190/12 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 41504

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕೃಶಣ  ನಾಯುಡ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದನಾಯುಡ ಸೇವಾನಗಯ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 62/14, 62/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 41796

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹೇಬಾಾ  ನಾಮಕ ಬಾಣಸಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಕೄ. ನಾಯಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಭತಾ ಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಉಪಿಪ ನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 52384

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಕೄರೆಸಂತ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 200/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 169/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 34059

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/ಬಿ366, 79/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 27667

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಖ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿೇರೂರು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 58870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಂಗೇಡಿ ರುದರ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 628 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 26993

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಚ್. ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 70/149ಎಳಫ್ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 34137

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 179 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಬಿೇರೂರು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 413/2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.59 22084

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ವಖಯಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮತೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯಲು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 90/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.85 85538

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಪಿ. ವಿೇಯಣಣ  ಬಿನ್ ಹೆಬಿೂರು ಶೆಟದಟ್ಟ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 289/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಣಣ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 41/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 17550



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 82 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19052

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಚ್. ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32/ಪಿ10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 42536

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.25 19820

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್. ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಕಫಿ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/1ಬಿ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 19371

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯಲು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 197 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಸಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ  ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 201/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.72 66629

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ವಿ. ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ,ಆರ್. ವೋಂಕಟಸಿದದ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1013/1ಎ, 1012/1ಎ ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ,ಎಸ್. ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 282/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 73600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಬಿೂರುಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 289/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷವೇಗೌಡ ಹುಲಿಕೄರೆ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 208/4 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.35 17150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/25ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 16700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 59/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್. ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68/4, 74/1, 69/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 64900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/14ಪಿ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಎೋಂ. ಪುಟಿ ಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 50873

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 16800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ. ಯಮವಳಾ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 276/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಕ್ಯಕ್ಯಡ 0.25 11465

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಮಂಗೇನಸಳಿ್ಳ ®PÁå ಕ್ಡ ಯು 18/4ಪಿ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 31300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ ®PÁå ಕ್ಡ ಯು 501/2ಎ, 565/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26511

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ. ರುದರ ಪ  ಫನ್ ಫಷಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/2ಎ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.84 48360

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಾ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.40 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಜಡೇಭಲಲ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 66250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಗರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಸನುಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಮೂತವ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/2, 103/1 ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 0.99 29250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಮಳಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2, 36/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಮಪ  ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/1ಎ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.36 23950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓಫಳಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 5985

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ೇಶ್ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಂದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗವಿರಂಗಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 56000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ  ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 176/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67674

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 256/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 296/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಜಿ.ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 176/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ ಮೂದಸಳಿಪ ದೊಡಡ ನಾಮಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 344 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67718

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ. ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ  ಸರಿಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78955

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ಭೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/6 .ಜಾತ ತೋಂಗು 0.58 7375

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.83 29960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 75690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಟ್ಟ. ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 39948

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಹಗೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 91 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 0.70 25150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಬಾಾ ಗಡೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 29640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 277 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 32400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಫಷಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಇೋಂಗಾಲ ಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಹೇರಿತಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/ಪಿ5 .ಜಾತ ಮೄ.ಕ್ಯಯಿ 0.90 77660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಹೇರಿತಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/ಪಿ41 .ಜಾತ ಮೄ.ಕ್ಯಯಿ 0.90 77660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/ಪಿ-ಪಿ3 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.40 20170

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಓಫಮಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/ಪಿ115 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 0.40 19980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿಟ್ಟ ಅಣಣ ಮಾ  ಬಿನ್ ಪಿಹೆಚ್ ತಭಮ ಮಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.70 15100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಎಸ್ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಬೂಯಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.60 28184

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಬಂಜೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105, 68/5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 13015

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಮಂಕಮಾ ಚಿಕಕ ಟಿ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 155 .ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 122/1, 36/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/ಪಿ2 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98709

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ  ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.70 14750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ,ಟ್ಟ. ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 32520

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಲುಗಭೇವಿ ಗಂಗಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/ಪಿ5 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.20 10375

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/1ಪಿ2, 75/3ಪಿ1, 182/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಣಣ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 139/1ಬಿ, 140/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/5, 77/6 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20079

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೌಷಲಾ  ಕೇೋಂ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/5, 50/3, 50/6 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್. ರಾಭಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಭಪ  ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 226/1, 231/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ. ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ  ಎೋಂ ಚಿಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.84 81200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಹಷಳಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಕನಾ  ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದಮಾ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 178/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್. ಭಹಾೋಂತೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/2, 34/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 174/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳೇಗೌಡ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 146/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೇಡಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 66660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಾರಾನಥ್ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/3ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ರ ಷನನ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 3.00 61160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಓಫಳಮಾ  ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/ಪಿ39, 5/ಪಿ3, 4/ಪಿ1 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 41920

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓಫಳಮಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/ಪಿ1, 5/ಪಿ3, 17/ಪಿ115 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 41730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಮಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1 .ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 47180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಓಫಮಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/ಪಿ2, 5/ಪಿ3, 17/ಪಿ115 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 36200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ವಿ. ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ತಗಿಗ ಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಆಲಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಣವಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ . ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/3ಪಿ2, 61/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.30 16920

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮುದವ ತ ಕೇೋಂ ಷಣಣ  ಭರುಳಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 17870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ಪಂಚಾಕ್ಷಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಗಂಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.34 24460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗಂಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/6ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಕೄ. ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ಯಪ ಗಂಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/1, 81/4 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.64 24200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/3 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣಭಮ  ಕೇೋಂ ವೇದಮೂತವ ಭಯವಂಜಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ , ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ರಾಮ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತರಾಮ ಡಿ. ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 189/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ. ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಸಾರ್ಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುದದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ  ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 134/ಪಿ2, 115/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 76000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 648/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎನ್. ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಬಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವವ ಯಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ವೇದಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಟಿ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 57800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 151/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 326 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗ[ಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರು ಮೂತವ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 683/3 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 0.70 26480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಾ್ಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ  ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/5p-p1 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 0.80 26993

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/1, 26/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 17390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 49390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 128/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.50 143980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/2 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.43 21830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಚಚ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 387/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಳಾ್ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಣಣ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/2b, 21/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 4.56 53487

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ನಂಜಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 251 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.82 17600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಬಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ  ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/6 ಸಾಮಾನಾ ಕುೋಂಫಳ 0.40 35586

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/7 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.85 30470

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಟ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/7, 17/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.84 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132/4, 132/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 66200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/4ap1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HM ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/3, 42/4, 48/6 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.65 11514

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್ ಎೋಂ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಪಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/2p2, 27/p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ನಿಡುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 32038

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 31603

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.96 18620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 237/p5, 237/p6 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಚರಾಜು ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 190/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YT ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ವೈ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 93/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಭಮ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 136/17 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.42 17395

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿತಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 19180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆನಂದಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಕದಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/29 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18684

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಉಗರ ಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 253 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಅರೇಭಲಲ ಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.57 21500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 197/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 278636

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 27290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 18150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 158/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 27491

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 113 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.78 24790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಬಭಮ ನಸಳ್ಳಳಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/6 ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1.00 21300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿಕೄ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಫಷಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 15620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಜಿಜ ನಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 159/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ವತಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 18400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.67 14470

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 17370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 19190



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಮಾ ಫಳಿೆೇಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 21631

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಕಪ ಷಯಷವ ತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/1a1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 11710

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26, 27, 28/1, 29/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35970

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 198 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 73483

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುಪಿಪ ನಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 167/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಾ್್ಬಿನ್  ರಂಗಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುದದ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/3p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 131 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕರಾಮಾ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ  ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 239/2p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಮುಪಿಪ ನಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಮಪ ಗುಡ್ಡ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/A ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 67600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಲೇಕಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/2a1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೈಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಮಳಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/9 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಸನುಭಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯು ಕೄ. ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 126/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇಪಾಲಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/3A ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿಯಾವುಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಮುಷಸಾಭ್, ಜಿ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಕೇಡಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/1b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಕಜುಯ ರಂಗಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಮಾ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 184/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ದೇನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 312/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 42915

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ ಆರ್ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಫರ ಸಮ ಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 293/1 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.60 27989

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾಕಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಫರ ಸಮ ಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 294/2 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.60 24659

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18210

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜಡಕನಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/AP2, 8/P11 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.50 10800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ಕೄ ನಾಗಯತನ  ಬಿನ್ ಜಯೇವವ ಯಪ ಬಾಣುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/46 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 263/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಯಯಾಣಪ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಬದರ ಪ  ಬಿನ್  ಸಿೇತಾಯಭಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/6P8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಳಲ ಪ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/P1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಮ ತ ಕೇೋಂ ಓಫಳಮಾ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 131 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ  ಕೇೋಂ ರ ಕ್ಯಶ್ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/P3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/5P ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿರಂಜನಮೂತವ ಬಿನ್ ಓೋಂಕಯಮಾ ಸೇವಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಕಲಲ ಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 174/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140/1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.30 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಿಕೄ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾ್ಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/5, 11/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ಕೄ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 262 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 78550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/1p1, 52/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಯಾಣಪ ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140/bc ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 171/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಜಿಗರ್ಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 61642

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 628 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.60 26993

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/p ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 32624

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶಂಕಯಪ್ ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/1, 43/2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 34226

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಆರ್. ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇಜಿರಾವ್ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p55 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 37555

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೋಂವಿದಪ  ಬಿನ್ ದಳವಾಯಿ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 181, 180/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.94 30490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/155 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 40098

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಬಿ. ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/44 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 79737

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.96 20200



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿಲ್ದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ. ಭಾಗವವಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜನಾಮಕ ಷಯಷವ ತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 92/2 .ಜಾತ ತೋಂಗು 0.40 12200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜನಾಮಕ ಷಯಷವ ತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/p1, 2/5 .ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 90/p2, 69/3p ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ. ವೇದಮೂತವ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಿಷಲ್ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94/1 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ. ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಿಷಲ್ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34088

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 16670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 142/p5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ. ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬಿಷಲ್ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/3 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.40 36550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ 'ಕೄೋಂಚಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/p3 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ. ಕೌವಲಾ  ಕೇೋಂ ಎೋಂ.ಆರ್. ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪಭಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109/p, 43/p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 18650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10 ಸಾಮಾನಾ ಫದನೆ 0.75 59550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣಭಮ  ಕೇೋಂ ಹೇಭಗಿರಿ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 143 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಬಾಣನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 81790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 51500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಚಾರ್ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/30BLoC3 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 47800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿತಾ SM ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಚನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಚ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಿತಮಪ ದೊೇಗಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾತಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಚೌಕಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/A116 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 1.00 41800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕುರಿಮನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಔತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/p16, 13/P23 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17928

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಕೄ.ಆರ್. ಗೇವಿೋಂದಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.37 17846

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಈರೇಜಿರಾವ್ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/52p5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಈರೇಜಿರಾವ್ ಬಿೇರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/622 92 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾಳಪ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎನ್. ಭಹೇವಪದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.89 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/A69 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಲಿೋಂಗಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಅೋಂತಯಘಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/1B ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ. ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಹೂಲಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/4, 67/5 .ಪಂ ಪಾಪ ಮ 1.00 39908

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67 ಸಾಮಾನಾ ಪಾಪ ಮ 1.00 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2, 34/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/2, 4/2, 29/7, 4/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 189580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಬ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ H ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.53 11460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭೇಭಣನ ಸಂಕ್ಯಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/7p2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 259/3 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.90 35900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಬಾಫಣಣ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 166 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 15300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/72 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 0.90 28600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.85 17810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕ ಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 156 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 25100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/1, 114/2p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೇಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 243 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್. ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/5, 62/1p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 30100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಬಾಾ ಟಪ ಜಿಗರ್ಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/2p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ವಿ. ಉನಜಿಜ ನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 134/3B ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಜಿಜ ನಿಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 131/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.86 26900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಕೄ,ವಿ. ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಿಗೌಡ ಸಳೇ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/4p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/123 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 30907

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಜೇಗಪ ಚೌಡಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/1, 30/1, 30/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.90 33460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಶಿಮಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊರೆಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 26481

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರಿಮಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/3p4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30230

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರಿಮಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/211, 1/98 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.84 30100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17342

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಷಪ ಜಿಗರ್ಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/1, 49/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32675

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖಯಪ ಬಿಷಲೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/100-2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.86 24400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್. ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57, 53 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20485

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಷಣಣ ಸನುಭಮಾ ಭಯಡಿೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 38900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ,ಹೆಚ್. ಶೇಬ ಕೇೋಂ ಹೆಬಿೂ ಯಪ ಚಿಕಕ ಬಾಣೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 106/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 57760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/2, 88/9, 88/13p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.94 10690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/p9 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 16110

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ. ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೇೇಟಪ ನಂಜಪ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/83, 72/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.56 12760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದಪ ಆಣ್ನ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/1P ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 44500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/10, 5/11, 6/8 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 36400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮದೇಮೂತವ ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 41229

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಆರ್, ಕಟರ ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ.ಎೋಂ. ರುದರ ಮಾ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 89770

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಲಿತಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಎೋಂ. ರುದರ ಮಾ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17-Jun ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98360

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೆಲ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/P10, 40/pi1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಿಲ ಸಳಿಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 171/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 69700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/5p4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 22700



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಾ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/32p3 .ಜಾತ ಅಡಿಕೄ 1.00 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಬಿ. ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ನಿನ್ ಬೇಗಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/p6 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.20 29760

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಭಕಕ  ಬಿನ್ ಲೇಹಿತಾವವ ತಪ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ s ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 90/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 44237

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/1A2p5 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.20 57720

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 69200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಭೂಶಣ ಸನುಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/8 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.64 28880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿ.ಸಿ. ದನೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇವಮಾ ಸನುಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/8 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.42 26600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಮಾ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 22670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಿಮಾಸಾಬ್ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 63500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್. ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51058

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಭಲಲ ಪ ಕತುಮಾಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36286

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್, ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/3, 29/2 .ಪಂ ಅಡಿಕೄ 0.89 23697

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾಷಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 170/4, 171/5 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 17370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76189

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಮಕ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 94788

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಡಪ  ಬಾಾ ಗಡೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 20100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಯಘು ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭನಾಥ್  ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/BK14 .ಪಂ ಕ್ಯ.ಮೄಣಸು 1.00 40200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೇವಿೋಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/3 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HC ಷದಾಶಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/1 ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಪ ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/1, 1/11 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ. ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಸೂರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.80 27730

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/1P3, 87/2P2 .ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 20100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಭನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/1, 29/2, 28/2 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 62300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಔತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/P6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 23185

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಔತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/P4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 25260

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ವಿ. ಸಿಮ ತಾ ಕೇೋಂ ವಿಠಲ ಔತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 174/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಮಾ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 151/2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಷದಾನಂದ ಬಿನ್ ಕೄ.ಜಿ. ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102/2 .ಜಾತ ಬಾಳೆ 1.00 34960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/6, 4/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18484

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 9220

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/6, 19/8, 159/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/6 ಸಾಮಾನಾ ಫದನೆ 0.35 32715

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ. ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 340 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 35980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HT ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/3/2, 263/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.60 27790

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/2PP, 58/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YT ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಶೆಟಿ್ಟ ಮಳಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1P2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 92980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕಮುದದ ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 165 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 70530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಷಪ  ಗಂಗಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 18000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಗಂಗಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/2, 57/6, 57/7 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.70 15140

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29032

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಸಿದದ ಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 125 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  HN ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 288/P9 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ ಸೂರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115/P2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 69890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದಮೂತವ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ರಾಮ ಕ್ಯಲುಗಾರ ಭ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43128

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/A69 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್ ದನೇವಳಾ್ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಪ ಕೄ. ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/1P1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.69 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/P1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/P7, 32/P5 .ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.73 39490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಸಿ. ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/3 .ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮಭೇವಿ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/P13 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುತಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 205 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಭೇವಿ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/P17, 97/P14 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಹುಚಚ ನಾಮಕ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 142 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 96/P3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 151/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಜಿ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/1, 24/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಜಿ. ಜಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ ಭೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 151/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೂತಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200, 206 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/P18 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 230/4P2, 230/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಸಿೇತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99513

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಲ್ದಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸುರೇವನಾಮಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 86330

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವ ಮಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63638

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವ ಮಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಲ್ದಾ ನಾಮಕ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾೋಂಜಿನಾಮಕ  ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89/5, 27/1p ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 100000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸೌಭಾ ನಾಮಕ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/2 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 37179

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಮಕ ಸಿೇತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/p2 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.50 1440456

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 153648

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/bk, 34/p ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.96 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p6-p9 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80810



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/66-p3 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 27019

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 47311

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾನಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಲ್ದಾ ನಾಮಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/10 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36920

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ನಗದಮತ್ ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.24 24670

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಾ ನಾಮಕ ಮಾಡಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/p24, 52 ಜಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಮಂದಣಣ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 191/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34609

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹುಲಿಮಾಚಾರಿ ಅೋಂಚ್ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 328 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಿ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಮಾ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/3, 59/ಪಿ ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p232 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 65387

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುಳಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ  ತಭಮ ಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 139, 134 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 17280

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/p4b ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುತಾ ಣಣ  ನಿನ್ ಮಾಯಣಣ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 212/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಬಿ. ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101010

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಯಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧಭವನಾಮಕ ಗೇವಿೋಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.47 139725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧನಿಯಾನಾಮಕ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 292/p-p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಹಗರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 146/p2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 23550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಈರಾಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/4a ಜಾ ಬಾಳೆ 0.55 19967

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/0p18 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 98500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಮನಾಮಕ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲ್ದಜಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಮಕ ಕ್ಯನಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47476

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಕ್ಷ್ರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾರಾನಾಮಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/p15 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓಫಳಪ  ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/p46 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಕುೋಂತಲ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಯನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98232

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ ಅೋಂಗಾಜನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19242

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ  ನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.36 130600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಗರುಡಾಭೇವಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/244/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಾಯನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/ಪಿ7 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳ್ಇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 185/ಪಿ4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲ್ದಲಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/6-ಪಿ1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಜಾನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/7 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈರಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಭಭೇವಿ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/ಪಿ117 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಮೂತವ ಬಿನ್ ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಿೇನಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/ಪಿ14 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/11-ಪಿ2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಬಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/ಪಿ5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಎಸ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಷತಾಾ ಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 150 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಜೇೋಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕುಮಾಯನಾಮಕ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/ಪಿ5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮ್ ಜಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 ಜಾ ಫದನೆ 0.62 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄವಿ ವಾಸು ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಸೂರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 60565

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78706

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎವಿ ಯಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ್ಮನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YM ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 253 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 97980

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

19/ಪಿ2, 19/ಪಿ3, 145/2, 

52, 83/1
ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.96 28050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/p2, 19/p3, 83/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.93 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HB ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಡಿ. ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.65 65290

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ  ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 72380

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಟ್ಟ. ವೇಣುಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 103 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.84 84431

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಕಯಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 229 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ KT  ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/61 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46460

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿಕರಿಮಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 207/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನಾಮಕ BM ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 204/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 98/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PE ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 121/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 30965

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಂತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುತಾ ಣಣ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 80190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CS  ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ CK ಶೇಖಯಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85, 109/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.72 165073

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30, 4/2, 304/3, 305/4, 305/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.07 102750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿೇಯಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/1, 90 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅವಿನಾಶ್ HS ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 255/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37179

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಗೌಡ ಕೄ. ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114/1, 115/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ TM ಗುರುನೂತವ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/ಪಿ1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/p15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/3p6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 126/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/5p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಳಿಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 365/1 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.85 53000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 245/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/8 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಪ  ಬಿನ್ ಭೇಭಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/162 ಜಾ ತೋಂಗು 0.94 19200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/7 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/6 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/13 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 207 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18 ಜಾ ತೋಂಗು 0.66 14276

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66742

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 239/3a2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98309

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140/4 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 36503

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಮಕ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/3, 62/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 26070

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಸೇವಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/p5 ಜಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟಭೇವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಭವಿ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127  ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಆಲಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/2c ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ವಿೇಯಣಣ ಮಾ ಆಣ್ಗರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಣಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮನಳಿಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/p31 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BM ಶಿಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂತವ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 241/3, 241/4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಣಣ  ಬಿನ್ ಷತಾ ಗಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/p34 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇದಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.69 69600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PV ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ವೇದಮೂತವ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 122/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಂಡಿತಾಯದಾ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಮಾ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 125/p3, 125/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32155

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂತವ BN ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 479800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ KG ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 91/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 167/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಪ  OK ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 653/2, 653/3,653/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BR ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 658 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಲಿೋಂಗ[ಪ  ಫವಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 90/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/26 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಭಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಫಷಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/5a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಾತಮಾಭ ಕೇೋಂ ಅಮಾನುಲಲ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಷಬ್ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 45250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ. ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ರಾಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸಿದದ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ ಸಿದದ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35150

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಳಪ  ಬಿನ್ ಕರಿದಾಷಣಣ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HT ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಾ ಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120/4, 144/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PK ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/1p4 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.48 48480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 232/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 152/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಟಾ ಣಣ   ಬಿನ್ ದಾಷಮಾ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/p6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಕುಲ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/p4. 77/p7, 74/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/p11 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶಾನ ಮಕ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/p16 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ದೇನುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149806

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತನಾಮಕ ಸೇವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115236

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಯಾ ನಾಮಕ ಜಡಕನಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/p5 ಜಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾೋಂಜಿನಾಮಕ  ಬಾಳೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1a2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 90900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಮ ಮಾ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬಾಫರ ಬಾಯಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 73900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BM ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SM ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಳಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/3p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಫಷಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಮಾನಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53 ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19795

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುದವವನ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಹಷಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 198/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಕೄ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭೇವಿ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 101/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 92245

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ. ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/3, 210 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.35 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/2, 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.65 24589



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ct  ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64/1, 90/3,bp3, 54/2, 9/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 203 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BH ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/12, 88/7 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಸಳ್ಳಲ ೇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2, 14/18 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.74 15450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಕೄ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಸಾದಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.19 90800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/7, 227/14 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಫನಾಗಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 186/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.59 19940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GS ತೇಟರಾಮಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಗಿತಯಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 148060

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ. ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/3, 31/4p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 72570

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಸಳಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.53 11464

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ. ಫಲರಾಭ ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 269 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 28055

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರ  ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತರಾಮ ಭತಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 28187

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಜಿ,.ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಗೌಡನಕಟಿ್ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23-Feb ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 40540

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HC ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ HB ಚಂದರ ಮಾ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/2, 24/9 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.72 25160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1a1, 5/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 34840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಆಲಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29358

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಗಳಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/11, 225/p5, 221/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.67 25125

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/2, 204, 66 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 30698

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/5, 9/3, 32/3, 21/4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19870

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/1, 23 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.83 27544

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ದೊಡಡ ಮಾ ಕಷಬಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37989

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭರುಗಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/25 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35370

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ದೊೋಂಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/p5, 38/7a, 38/2, 45/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28163

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ,. ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಆಣ್ಗರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಗುಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 152/1b ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಲಿಮಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 207/6, 209/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಡೇಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಆರ್ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 213/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22690

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HC ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕೄರೆಮಲನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/8, 18/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ SC ಮುದದ ಪ ವಿ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 153/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಗಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HT ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕಕ  ಕೇೋಂ ಕರಿಮಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/7, 223/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾತಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಆನಂದಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ VK ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ YN ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 288/1p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 156/5, 156/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.. ನಿೋಂಗಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.28 30400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿಪಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಪುಟಿ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 208/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ಭಹಾದೇಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 307/3, 123/8b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 164/85 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.27 30600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರ್ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರಾಭರಾಜಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/6p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಡ ಯಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ ಮುಘಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.87 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಭೂಕನಗೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 197/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಭಮ  ಕೇೋಂಬಿೇಯಣಣ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 212/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೇಡಿರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 134 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಬೈಯಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 347, 73/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄವಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಈಯಭಲಲ ಪ ಫೂಋ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 174/2, 64/1cp ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಳಪ ಹಿರೇಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/p, 51/3, 8/11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1, 156/1, 67/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೇದಮೂತವ ಬಿನ್ ಈವಯಪ ಜಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ. ಓೋಂಕರಾಮಾ  ಬಿನ್ ಫಷಮಾ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕೄ.ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 209/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿಡಿ. ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 287 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 66600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 185/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 167 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 46400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p4, 65/p8 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಲ್ಭರುಳಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/4p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕೄಶ್ PN ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬೂಕನಗೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/28, 21/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ ಕುೋಂತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 756 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಭೂಕನಗೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಭಲಲ ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 126/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 850800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 248/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 262 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ mS ಚಿದಾನಂದಪ  ಬಿನ್ ಶಡಾಕ್ಷಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 187640

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರಿೇಶ್ MS  ಬಿನ್ NP  ಶಡಾಕ್ಷಯಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 186990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಚ್ನನ ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಬಿ. ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಭಪ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಜಡಕನಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/ಪಿ1 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಯನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/3ಪಿ7 ಜಾ ಬಾಳೆ 0.78 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 19390

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮಮಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/69ಬಿ ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.78 28340

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 32548

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/8ಪಿ5 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33620

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 45000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/13ಪಿ2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 26480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೋಂದರ  ಬಿನ್ ಕಸ ನಾಮಕ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33626

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ವಖಯಕಟಿ್ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 274 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಮೂತವ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 149 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104/ಪಿ8 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/2ಪಿ3 ಜಾ ಕೇಸು 0.30 30300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/ಬಿಕೄಸಚ್ ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.51 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 48160

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/3, 64 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 96600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಮಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಔಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/p136 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 302/4 ಜಾ ಶೋಂಠಿ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭರುಳಾಚಾರಿ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/6 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 85700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿಆರ್ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ರೇಣಣ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 215/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.54 20428

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 136/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36012

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ H ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಮಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 390 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BH ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/p6, 143/1p1, 143/3AP2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34928

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಣಣ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಫಷಪ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/1p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.64 13840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಜಿ. ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕುರೇನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.23 8850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಶೆಟಿ್ಟತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 197/24/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34917

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/3, 22/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28498

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಫನಿಾ ಮಾಮ  ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89/pa ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮೂತವನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 223/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/p10, 77/p22 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43961

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 207 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43, 192/p3, 41/3p4, 37/2p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43389

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಎರ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಬಿನ್ ತರುಭಲಲ ಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 212/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೌಭಾ ನಾಮಕ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/6 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫದರಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/p13 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/pp64 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಟೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.35 33300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಯ್ ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p1-p64 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ತಭಮ ಪ ವೈ. ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 139, 140/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.24 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಣಣ ನಾಮಕ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/3a, 106 ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 15569

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇವಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾವಿಸಳಿಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಅಜಜ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50, 46/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಜಿ. ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ನಿಡುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 198/p4, 34/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 13600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಟ್ಟ. ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭರುಳನಸಳ್ಳಳಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.15 20200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಕೄ / ಕರಿಮಪ ಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/3a2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 36100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/5, 55/p4 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.14 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ಸೌತ 0.30 24400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 122/16 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಗಿರಿರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/1 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 1.00 100800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಹಾಾ ಭಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇವವ ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೇಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಮಕ  ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162/2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ ಷಣಣ ನಂಜಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಟ್ಟ. ಆಯ. ಚಂದರ ಪ ತುರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ  ರಂಗಾಭೇವಿ ಕ್ಯನಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಝ ಕ್ಯರೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ನಯಷಪ ಹುಲ್ಲ ಸಳ್ಇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ ಬುಕಕ ಭಲಲ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಿಮಾ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 115200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39, 192/2, 192/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 43389

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹುಚಚ ಸನುಭಮಾ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಮಾಡಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/3a, 41/3b29, 41/3b2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೂದಾ ನಾಮಕ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಮಕ ನಾಗರಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/3, 60/3 ಸಾಮಾನಾ ಫದನೆ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಹನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83, 131 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್ ವಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 43480

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 157/190 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಕ್ಷರಾಜು ಬಿನ್ ಫಷಣಾ ಾ ಸೂರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 37000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ೇಮಾಾ ನಾಮಕ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3p2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/E ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 20660

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷದಾನಂದ ಚಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಫಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102/2 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34960

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 38560

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿಎಸ್. ರಿದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 63/p4, 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 67180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 212/5, 212/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.55 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜು ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಯತ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿ. ಈಯಣಣ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವಿೇಯಬಧರ ಪ ಬಿ.ಟ್ಟ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 31300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 201/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 52400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SR ರೇಣಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ರೇಫಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.61 51780

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ ಷಣಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು NN ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ನಿಢಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 59890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 65831

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 11098

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CB ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 86988

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CB ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/1p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ,ಎೋಂ. ಮಾಡಲ ಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44445

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಆಲದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/1b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 60764

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಮುದರ ಭಲಲ ಪ ಬಿಳುವಾಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 79800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 115800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 83300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MS  ಲೇಕವಪ್ ಫನ್ ಕೄ. ಸಿದದ ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/5, 2/4, 38/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CN ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/p4 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.60 22650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಹಿಲ್ದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ P ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/19 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  M ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 109557

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕಜಿಜ ಬಿೇಯಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 181/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 19880

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 17580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PN ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಫಷಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/14 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾಷಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/6p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 18530

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  NB ಬಿನ್ ಲೇ. ಭೇಭಮಾ ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ NN  ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ L ನಂಜಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಭಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80430

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ NS ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಿಢಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 244/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 83700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MC  ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಗಿರಿಮಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧಯ NK ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ನಿಢಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 98/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BG ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1B ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ಮಾಡಸಳಿಪ ಗಜಳಗಾರ ಭ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/2, 99/24 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಬೇಗೌಡ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 155 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜಪ  ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಹಿರೇಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/5, 128/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GM ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 284 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70408

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ PM ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾತ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಕಂಠಮಾ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 44900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/2a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 43725

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  BM ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/41 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133/11, 133/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕೄ. ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 88700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/1p5, 36*1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ MG ರುದೊರ ೇಜಿ ರಾ ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಕೄ. ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ದೇಯತಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 253/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22600



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾಷಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 18536

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಮಂಗಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಹಳೆಮಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32, 1/137, 1/5a, 1/23p4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಾಭಣಿ TS ಕೇೋಂ ಸಂತ್ ಐಮಾ ೋಂಗರ್ ವಿ.ಎಲ್. ನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಭಯಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 28800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/1, 206/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 3490

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/4p2, 207/2b., 210/2p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡಮಾ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/ ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ .ಕೄ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ , ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/2, 141/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಪ .ಟ್ಟ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಲ್.ರಾಭಮಾ , ತೋಂಗಲಿತಂಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/2, 58/1, 59, 52/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.04 65400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ವಶಿಧಯ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 124/p1 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಚಾಪಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/3p3, 53/b ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.04 19250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎಸ್.ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 130/1p2, 11 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.89 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಸಿ.ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 208/p4, 222/1p2, 208/p2, 222/1p6ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ.ಎೋಂ.ಮಲಲ ೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಆರ್ ಮೆಲ್ದಯಪಕೄ.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 15180

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಕೄ. ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಗೇಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.74 27400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕ್ಯಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/2, 9/4, 9/5p3, 11/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಯಮವ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಶಣ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿಡಡ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/5, 77/2p4, 77/2p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತರ ವೇಣಿ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಮುಕವ ಗೇಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.72 27200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 262/a, 348/3b, 349 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ದೊೋಂಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/2, 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವತಪ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1, 61/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ .ಕೄ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 96/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 286 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಆನಂದಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಲ್. ಈವಚ ಯಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಚನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಹೆಚ್. ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಭಚ್ಚ ೇರಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133/1p, 8/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ .ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇಣಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/4a3, 14/4c1, 53/4, 5/po1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.39 11400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1p4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 21800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಪಿ.ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2p, 42/2p, 42/2p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.65 13250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.90 26330

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  .ಕೄ.ಬಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.20 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 19900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಚೈತಾರ ೋಂಫ ಕೇೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಾಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/1p, 96 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಲಲ ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 284/2, 276/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.58 21940

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವಜಿಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಲಲ ಮಾ .ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ಜಿಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 30500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಭಲಲ ಮಾ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಗೆನಿೋಂಗಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/1ap2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎೋಂ.ಸೇಭಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಪಿ.ಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 187/2, 188/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 34450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮದೇಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.83 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಕದಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47, 35 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.20 10300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಹುಲಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43985

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಹೆಚ್.ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ .ಎೋಂ.ಎನ್ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 27500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನುಜಮಾ .ಸಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1, 46/3, 43/2, 45/2a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.93 17600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಗದ್ದ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 55100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿ್ಳೇಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗದ್ದ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡನಕಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23, 29 ಸಾಮಾನಾ ಮ ಗಿಡ 0.50 44400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ .ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/1, 57/6 ಸಾಮಾನಾ ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 33700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/2p7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 31400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಯೇಗಿೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/3p1, 25/4p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಸಡಗಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/2p4, 32/2p ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20467

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜ.ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ ತಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 96/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎೋಂ.ಭಸದೇಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 157 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.70 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 18600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2a, 6/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.90 16600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಗುರುಭಲಲ ಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/3, 23/7 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.46 14600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಕೄ ಹೇಮಾತ ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ .ಜಿ.ಎಸ್ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 164/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.98 34400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ .ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಸದೇಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 192/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಕುಮಾಯ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 33900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 274/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಫಳಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/p3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄ.ವಿ.ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 16592

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಪ .ಸಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎೋಂ.ವತಪ ಚನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/1 ಸಾಮಾನಾ ಡಾರ ಗನ್ ಸಣುಣ 0.90 32300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕಂಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ.ಎಲ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಲಕಕ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/4 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 0.30 29300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯುರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಅರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.60 28000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಬಂಟ್ಟಗೆನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 213/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.65 29000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಅಡಿಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/3p2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.68 22100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1ap2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 44800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಹಲಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/p3 ಸಾಮಾನಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ವಿ.ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಮಂಜಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.68 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ಚಿಕಕ ಬುಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/7 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.40 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1, 25/2, 25/4, 25/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 15300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14, 476/1, 420 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 308/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 475, 387/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 335/1, 413/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪುಟಿ ಭಲಲ ಪಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 321/5, 321/6, 485/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.69 26100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಕುಮಾಯ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.45 17000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಮಾ  ಬಿನ್ ದಾಷಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 776 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಿದದ ಪ ಸಡಗಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/1a ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.81 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 433/p-p2/2 ಸಾಮಾನಾ ಮೄ.ಗಿಡ 0.53 29700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/7 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.61 27600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಬಶಿ ಬಿನ್ ಸೇಭಪ ತಮಿಮ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.80 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 29400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಣಾಣ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಾಚಾರ್ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.08 18500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಗೆದ್ಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಟರ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಭುಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಜಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12-Jan ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.20 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿನ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 93/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98366

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಹಿರೇಫಳಿ್ಳಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/4p2, 26/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಾಣೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಷಕ ರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ರುದಾರ ಚಾಯ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 359/9 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.96 21100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5'5/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.90 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಶಾೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್.ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 388 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.23 11930

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷದಾಶಿಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹೂಡಿಗಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 18300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿ.ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಶಪ ರಾಜ್ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 456/3, 1/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿೇಫಷರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಾಾ ಡಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಬಿಾ ರ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಭಲಿಲ ಗೌಡ ಸಾವ ಮಿಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ಬೇಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 19100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಲೇಚನಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್  ಕಲಲ ಪ ಮಲನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 125 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 71800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇವಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/2b1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.40 13000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/6, 37/6p ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.96 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕನೆನ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 205/6, 13/4B3 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.70 43400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 106 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ಉಳಿ್ಳಗನಾರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 32800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಮಿತರ  ಕೇೋಂ ಯಮವ ಚನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.68 68600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115/1B ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.84 31700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಭಲ್ಲ ೇವವ ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 124 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಪರ್ ಮೇಹಿದದ ೇನ್ ಬಿನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಮತ್ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62, 63, 64 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಸುಭಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 106 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಚೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನಂಜಮ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/3, 3/10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 118/1a1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.75 16200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಪುಪ ಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 118/1/b ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.57 12300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘುತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೄ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/1a ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.27 17500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/3 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.86 32700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 269 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರೇಣಮಾ ಕಡೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115/2b ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಚಿೇಲನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 311/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.74 30650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪೂವಾವನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಚಟಿ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/2 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.09 35600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/p5-945 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 52000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 246/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1752/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 62600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 960 ಪಂ ಅಡಿಕೄ 1.00 30738

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲ ಪ  ಬಿನ್ ತಳಚಪ ಹಿರೇನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಶಿಮಾ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು ;29/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಡಲಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/5 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 64600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಬಿೇಭಣಣ ಭಯವಂಜಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/1p1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚನಾಮಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123/2 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43858

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಭಯಮವವ ಯಪ ಬಿಷಲ್ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಭಯಮವವ ಯಪ ಬಿಷಲ್ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 34700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯವ ಬಿನ್ ಓಚಳಪ ಬಕಕ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p3 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲ ಕೇೋಂ ಆನಂದ.ವೈ.ಜಿ ಮಳಿೋಂಫಳಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 37919



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ದೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 113700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79, 91/p ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರುಶಪ  ಬಿನ್ ಪಾರುಶಪ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು - ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ.ಚಾಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಮಾ ಮಗಟ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/p ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/2 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ .ಬಿ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಭಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 ಜಾ ಫದನೆ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 101/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಕೇೋಂ ಈರಾನಾಮಕ ಸಸಿಾ ನಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/p3, 34/4 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಸಂತನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 143, 144 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 39750

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎನ್.ಜಿ.ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 201 ಜಾ ತೋಂಗು 1.60 28100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಯಶರಾಭಮಾ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 35990

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜಂಜಾನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಭೇವಿ ಸನುಮಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜಪ ಗೇವಿೋಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಾ ಗಡೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/4p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2, 10/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಮಕ ಸಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಜನಾಮಕ ಹೂವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/3a ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಿಣಾಣ ನಾಮಕ ಔತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/5 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19190

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡಮಂಕಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 285/1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 42205

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಕಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 285/3 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 42205

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಅಣಾಣ ನಾಮಕ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p9p1 ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 37830

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಭೇವಿ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p2-p2 ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 35100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಣಣ ಕಡೂಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಳಿ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರೂಪಾಲ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 216 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ಕುರುಫಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 204 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗಪ  ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 91 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄೋಂಚಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/5 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 215 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿಕಕ ಸನುಭಮಾ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಮಾ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11, 10 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದಾರ ನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/97p ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 644 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ ಎಮೄಮ ದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/114/p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾನಾಮಕ ಎಮೄಮದೊಡಿಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p2-p1 ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SD ಸೇಮವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂತವ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/1 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 16500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.33 31000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CT ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ M  ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಭಲಲ ಪ ಚಿಕಕ ಟಿ ಣಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

81/3, 74/1, 65, 137/5, 

64/1, 64/6, 19/4
ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ CK ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಚಿಕಕ ನಲ್ದಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.44 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HS  ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಶಿಭಲಲ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 253 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ HS  ತೇಟದಾಮವ ಬಿನ್ ಶಿಬಿಲಲ ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 283/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 95/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಪ ಹುರುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/p-p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78/p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಫಷರಾಜು ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/1p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಣಣ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/p17 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಲಿೋಂಗಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 134/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇ ಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ದವಯಥಪ ಭಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಷಯತ್ ಕೇೋಂ ಯಹಿೇೋಂಸಾಬ್ ಸಳಿ್ಳಕೄರೆ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 181 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ]ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೈಯಶೆಟಿ್ಟ ಐಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ , ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 216/2p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ ದಾಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 293/2b2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ TM ಶಾೋಂತಭಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ಭಲಲ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಕಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಬದರ ಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಮಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಸಾರ್ಣಣಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಕಕ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ ಭಯಳುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದಯಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 101/16 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/3p ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಪ ಆಡಿಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/1pc ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬಂಟ್ಟಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮಯ್ಾ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 96 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ ಬಿನ್ ರಾಜಪ ಕ್ಯಭನಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 150 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿವವ ಯಪ ಅಡಿಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಸ್ ಫಿರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕೄರೆಸಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/1c ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/4, 2/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/9 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಕಲಲ ಪ ಕಸುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/1, 47 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 236/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 223/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಷಣಣ ದಾಷಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 43800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಎಸ್. ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಕೄ. ಬಿದರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 121/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 207 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 205/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಬಿಟಿ್ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/1, 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ ಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಮಾ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 209/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಾನಾಮಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಹಿೇರಾಪ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/3p2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145/2b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ ಹಾಾ ಯಳಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/15 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಸನುಮಂತಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿೋಂಗಪ  ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/p5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 231 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಮಾ  ಫನ್ ರುದರ ಮಾ ಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/5 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭೈಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 205/1a ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 49000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 148/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 190/61 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 48400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ವಿ. ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಶೆಟಿ್ಟ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 239/1b ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 166, 167 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/2, 49/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಶಿಪ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 50500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 386, 387 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.85 30900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/2, 292/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 26900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/2, 471/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.38 16900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 203 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 28850

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 411/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ವಿೇಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ದೇನೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 248, 247 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 208/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 972/1, 972/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.53 20000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.46 17400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.64 24200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಣಣ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಭಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109/1Bp1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 63700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಮೇಳಪ ನಿಢಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 144/3p4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35840

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಆಸಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.94 31100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಚಿಕಕ ಫಳಿೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59 ಸಾಮಾನಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಬುಕಕ ಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111/p, 137 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಬಾಣೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76, 78, 101 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಾನಂದ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 430/2A ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನೇವ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.37 16700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 443, 428/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 28400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/1 ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಾ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 463/3, 416/1p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.70 25200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1112/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.79 29200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಜಮದೇಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 877, 878 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.66 24500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದನೇಶ್ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 255, 219 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.38 16950

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 296 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.31 14855

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದರ ಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 440 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಫರ ಸಮ ಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 113, 109 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 34900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಷಖರಾಮಟಿ ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 303/1, 433/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಪಿಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/9, 16/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವ.ವೈ.ಡಿ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಮಯದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/1p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತ ಡಿ.ಕೄ. ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಮುದದ ಭಲಲ ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಯಭಮ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಹಿರೇಗಜೆವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಜಭನಾಮಕ ಮಾವಿನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/4, 32/41 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಪ .ಟ್ಟ.ಜಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/1, 57/2p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ನಾಗಯಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30, 297, 56 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 192000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇಸಭದ್ ಸನಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ದೋಂದರ್ ಸಾಬ್ ಸೇವಾನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134400



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವರಾಜು ಬಿನ್ ವೋಂಕಗೌಡ ಮುಪಿಪ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/1, 42/10 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 95700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಕ್ಯಲುವಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಲಿತಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಚಂದರ ಪ ಎಸ್. ಬಮೄಮ ೇನಸಳ್ಳಳಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/4 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/p1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/2 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.16 111300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಯವಿ ಬಿನ್ ದೇರಾಜು - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 209/1 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 29500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1, 18/6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 17300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವ ಬಿನ್ ದಲಮಾ ಎಸ್.ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/9, 31/18 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಪ  ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಭಲಲ ಪ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/1, 21/1p3 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.94 94900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16, 11 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಮೂತವ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 273 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಸಾವ ಮಿ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6 ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುಡಡ ದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ
ಷದಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿೋಂಸಪಂಡಿತ್
ಕಪ PÀ̧ À¨Á

ಕ್ಡ ಯು
201 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 27168

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಪಾದಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾಯಭಬಟಿ ಕಗಗ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

56 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 38432

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಗಪ ಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 190 GEN ಅಡಿಕೄ 1.1 47979

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಾನಾಚಾರಿ ಕುೋಂಬಾಯಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 21919

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಭರಿತಟ್ಲಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182, 182/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.64 69455

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಳಷಪ  ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ಕೄಷವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.2 50287

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 190 GEN ಅಡಿಕೄ 1.4 59568

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇಭಾ ಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಿಾ ರ್ ಮಡದಂಟ್ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

25/1, 30 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 20452

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಶಪ ಮಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 203 GEN ಅಡಿಕೄ 1 42550

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಅದದ ಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 238/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.49 16143

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಮಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 253 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 12440

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮಾ ಕಂಚೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 17132

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/2, 81/16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಘೌಡ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/5, 8/p2, 7/5, 13/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 27029

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಮೇೇದ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 63/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52386

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿನಾಥ್ ಬಿನ್  ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಹಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 20426

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಘಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುಥನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ನುಗಿಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 168 GEN ಅಡಿಕೄ 1.90 59600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಕ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಅದದ ಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4, 2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.04 32600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದರಾವ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣಮಾ ಕೄಳಕುಳ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿನಾಮಕ ಅಡಿಗೆಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮಲುಬಿೇಳೆರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/2, 98 GEN ಅಡಿಕೄ 3.60 70844

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇವಬಟಿ  ಬಿನ್ ಶೇಶಬಟಿ ಅಗಳಗಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99/p2, 98/1, 98/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಣಣ ಬಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 328/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೂಜ ಬಿನುಗ ರು ಕಲುಲ ಗುಡ್ಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಘು ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಮಾ ಮಲುಬಿೇಳೆರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 113/3, 113/4, 113/5, 127, 15 SC ಅಡಿಕೄ 4.00 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ  ನಾಮಕ ಭುನಕೇಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120/p7, 111, 218 GEN ಅಡಿಕೄ 1.22 33000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕುಪ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11, 21, 23 GEN ಅಡಿಕೄ 1.47 46000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗಧೇಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ರಾವ್ ಚಾಲಮ ನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 261/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 45500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಡದಂಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/p, 106/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಭಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರ ರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ಬಾತಾ ೇಗೌಡ ಗಿೇಗೂಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89/p1, 164, 120/4, 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 191/8, 191/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 40900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/1, 135/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪ  ಹೆಗಡ್ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 21900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತುಳುವಿನಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34, 35, 36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 21000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಭಮಾ ಗೌಡ ಮಲುಬಿೇಳೆರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109/p-p13 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 22700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಭಲ  ಕೇೋಂ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 37800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ ತುಳುವಿನಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23, 35/2, 35/34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 150/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಜೇಡೇಗೌಡ ಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.21 10600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಲಿತ ಕೇೋಂ ಯತಾನ ಕಯ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 18800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭನೇನಾಣಿ ಕೇೋಂ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಶಿಯಕಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/2, 5/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಿಮ / ವಿಜಿಮ ಹಷಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಬೆಳಗಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/2p4, p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಮಾ ಭಡಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫಿಮಾ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಮಾ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 275 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಮಾ ಅಷಗೇಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 237/p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.25 12600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೂಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141 SC ಅಡಿಕೄ 0.21 10600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ .8.4 25300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಮಾ  ಬಿನ್ ತಪ ಣಣ ತಭಮ ಡಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145 SC ಅಡಿಕೄ 1.34 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಮಲುಬಿೇಳೆರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/1, 83/3, 84/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.82 42000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/3, 117/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 44000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಭರಿತಟ್ಲಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಚಚ ಣಣ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73, 83 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 33200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಕುಣಿಭಕ್ಷ್ಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 154 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 43900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಮಾ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಖಪ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 50200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/5, 119, 121 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 26300



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89/1p1, 88/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 33600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 150 GEN ಅಡಿಕೄ 1.32 28900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತೇಷ್  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಗಣಮಾ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 222/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಹೆರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3332 GEN ಅಡಿಕೄ 0.28 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇನನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48, 120, 49/2 GEN ಅಡಿಕೄ 2.00 11300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27, 29, 33 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 62800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ರಾಭನಾಮಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಅಡಿಕೄ 5.00 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾನಕೇಲಕೇ ಕಳಸಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 271 GEN ಅಡಿಕೄ 1.30 122500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾಗಬಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 147/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದೋಂಗಾನಗೌಡ ಸರಿಸಯಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99, 100/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 37400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಭೇಭರಾವ್ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 62500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಡದ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82, 84 GEN ಅಡಿಕೄ 2.40 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮಗುೋಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 55700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ತಲಭಕ್ಷ್ಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.86 19500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಬುಸುರೇನ  ಕೄಲಕುಳ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1, 14/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.54 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಭಣಣ ಮಡದಂಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40 GEN ಅಡಿಕೄ 0.97 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಗಿರಿಮಪ ಮಡದಂಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 49800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ ಮಾ  ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132/p5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 25000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಣಣ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 19300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೂವಿವಕ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಸೇಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/1, 13/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.86 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಮಿೇಳಾ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಹಿರೇಕೇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/1p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧೃ ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ ಬಿಲಗದ್ದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/1, 154/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಫರ ಭಣಾ ಬಟ್ ಅದದ ಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66, 69, 70/4, 67/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.20 32900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಫಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ ಸರಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10, 6/6, 9/4, 9/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.54 56700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಬಿಲಗದ್ದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/p, 36/p4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 74000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59, 65/p5, 65/p7, 75/p1, 78/1, 74/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.62 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಬಿೋಂತರ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/1, 117, 120 GEN ಅಡಿಕೄ 1.80 50800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಢವೇೋಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಗುಣವಂತ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.32 56540

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ವಶಿಧರ್ ಹಿರೆಕಡಿಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1284 1/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 41400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ನಾಮಕ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1, 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮ ಬಿನ್ ಶಿಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/4, 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.71 18900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಮಾಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188/1188/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 23000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.20 57000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗೇೋಂದರ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಯೇಗೇವಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 14000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೂಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶ ಕೄಲಕುಳ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 940/54/1 ST ಅಡಿಕೄ 1.60 22200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/p2-p2 ST ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 50000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧ ಕೇೋಂ ಲಕಶಮ ಣಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64/1, 64/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.35 44100

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1, 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.50 49050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಚಿನ್ ಸುಪಿತರ  ಅರೆನಾ ಬಿನ್ ಯಚಾಡ್ ಆದಾ ನ ಮೂಡಿಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 326 GEN ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 1.50 49050

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿತ ಕೇೋಂ ರಾಜು ಬಿಳುಗುಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಬಾಳೆ 4.38 86500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 93, 64/6, 20/2 GEN ಅಡಿಕೄ 3.20 32033

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೇೇಸನ್ ಜೇಡ್ವ ಆಳವ ರಿಸ್ ಹಮಸ ಳಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 130 GEN ಕ್ಯಳುಮೄಣಸು 4.00 86700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯತವಕ್ ಭರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಶಿಮೂತವ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಬಾಳೆ 2.16 92500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿತರಾಭರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾರಾಜ್ ಬಿಳಗಲಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2 GEN ಬಾಳೆ 1.64 73000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಮಿೇನ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಫಣಕಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 301 GEN ಅಡಿಕೄ 2.40 64225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಷಕ ರಿಮ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 166/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೄ 1.15 22117

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಯಷವ ತ ಕೇೋಂ ಹೂಣಣ ಅಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109, 111/p-p2, 112/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.10 36000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಬಿೇಶಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.80 58934

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಷಕ ರಿಮ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 166/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26650

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 179 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ದೇಸಿ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 214/2, 214/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 23481

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಬಿಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಜಾಜ್ವ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 19241

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭೂಶಣ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಾ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162/3, 161/2, 162/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 65483

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಾ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161/1, 162/1. 162/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 39289

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಮೄಣಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102 .ಜಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37693

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಿೇವಸ್ ಗಗ ರೆ, ಬಾಳೆಹನೂನ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/p-p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಚಚ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಸಿೋಂಸ ನೇಯಳೆಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.14 35809

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಧಮವಗೌಡ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಿತಾ ಕೇೋಂ ಧಭವಪ ಗೌಡ ಬಿ ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕವ ಕೇೋಂ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಕಳಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.93 60625

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಜಗದೇಶ್ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.48 18158

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಗರಿ ಕೇೋಂ ನಾಗೇವಳಾ್ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.79 58607

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಬಿ. ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 226/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.32 41463

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂತೇನಿ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಭಥಮಸ್ ಡಿಸೇಜದಾಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1, 25/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.93 35182

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ವಿಠಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/b, 87/3, 80/7 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.03 33723

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೌಲೌಸ್ ಬಿನ್ ಕರೇಡ ಫಡಗಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37694

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಮೄಣಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.90 69249

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಸಲಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104/p2, 104/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.40 45838

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಶಿೋಂಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50259

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಭಾ  ಕೇೋಂ ನಿಶಾೋಂತ್ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 196/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20090

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುನಿತ್ ಬಿನ್ ಮಗೇೋಂದರ ಕೇಣಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 89/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17450

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/1, 32/10 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50259



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಷ್ೇತವನ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಕುಸುಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 261 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20024

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಕೂಬ್ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಸೂಷಲವಾನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 524198

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮನ್ ತಳತ ಫಗಿೇವಸ್ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಸೂಷಲವಾನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 3.57 106132

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಈಚಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/1 .ಜಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಕ ಕೇೋಂ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಬಿಿ ಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 113 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.78 29508

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಪರ್ ಉಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಅಸಭದ್ ಖನ್ ನಾಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 181/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಭತವಗೌಡ ಬಿನ್ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಸೂಷಲವಾನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 17767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮುಕುೋಂದ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಗಾಗ ಡ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/p-p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.25 13900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಗೌಡ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.30 15225

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದ್ರ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಸಾಮವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/p-p3, 6 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.96 31628

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಸಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 144/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ .1.6 50250

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 20301

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಡಾಕಪ  ಬಿನ್ ವಾೋಂಜಿಸ್ಯಗೌಡ ಸಾಮವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಲಿೋಂಗಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.20 37694

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಶಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.97 30310

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಬೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗಧೇಸ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾಯಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 33890

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯವಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/p2, 74/p3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 32946

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇವಮಾ ಬಿ ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.76 25038

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಅಬಿಾ ಸ್ ಡಿಸೇಜ ಶಿಯಗಳಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 177 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.75 24709

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶ್ ಮೂತವ ನಾಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮೂತವ ನಾಗಲ್ದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಪ ಗೌಡ ವಿಠಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಹಾತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/p, 26/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 2.00 62824

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೄ. ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 17590

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಯತನ  ಕೇೋಂ ದೇರಾಜು ನಾಗಲ್ದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.84 27674

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಹನೆನ ಕಡಿಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/1, 16 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.74 54656

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಾತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66 p-2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 15155

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಸಾಲ್ದರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 177 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.77 55599

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸಾಮವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.88 28992

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26356

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೌಹಾದ್ವ ಬಿನ್ ನವಿೇನ್ ಹಿಳುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.16 36437

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇಮಾ ಕೇೋಂ ನವಿೇನ್ ಹಿಳುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.50 16473

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದೇಪ ಗೌಡ ಹಿಳುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/4 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.08 33924

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಪ ಸಾಮವ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31, 32 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 4.81 111001

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಶಿೋಂಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19767

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಯ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಸಾವ ಮಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/5, 30/2, 31/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.55 18120

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಫನೂನ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30264

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಕೄ. ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 98, 99 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 50258

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಣಣ ಗೌಡ ಫಡಗಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.60 34400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಿರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ಉಷಬಿೆ ೇಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 95/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.65 21400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಗೌಡ ಸಳೇದಾನಿವಾಷ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/p1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.14 34000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಗುಬಿಿ ಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.32 14732

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಭಲಲ ೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 13754

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಬೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.87 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿನನ ಪ ನ್ ಬಿನ್ ಕುಪ ಸಾವ ಮಿ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.46 45800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132/1, 132/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.16 36400

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅಭಲ್ದಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ನಾಮಕ ಬಿ ಕಣಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 170/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.87 28600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಗಿೇವಸ್ ಕ್ಯವಟ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 144/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 10500

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 22600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಬೆಳಿೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/2, 37/3, 38/5 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.34 13236

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಗ ಡ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19805

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.71 18941

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 117/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 16300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಭಡಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಬಾಳೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂಡೂರ  ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಭಥಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ದಾಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141/p ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 286/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.60 19700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುೋಂದರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.63 20700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇಪ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ ಕಳಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.57 18700

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಕ್ಯಭತ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ಯಭತ್ ಫಡಗಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.29 13600

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ತೇಜಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಿೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಬಿಳಾಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವನಿನ  ಬಿನ್ ಫೌಲ್ಸ ನಾಗಾಲಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/4, 34/2, 34/8 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.82 27000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಳಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮಪ ದಾಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/1, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.30 40800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ದಾಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/p-p2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.91 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೄರೆನಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಸಂಜಯ್ ಭಡಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 30200

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಷಾಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಭಡಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66/2, 66/1b, 66/1c2 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.27 39800



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಸ್ಯಫ್ ಬಿನ್ ಪೌಲೌಸ್ ಭಡಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120/1 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.40 19800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂಗವವ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 296 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.91 29900

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಅಯಳ್ಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 236 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ನಾಭರಾಜಮಾ ಕಡುಹಿಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/3 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 1.00 37800

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ಪ ಗೌಡ ಕನಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜೇಸ್ ಬಿನ್ ಅೋಂತೇಣಿ ಮೄಣಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 118 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.80 26300

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ಕುಸುಬೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/3, 21 ಸಾಮಾನಾ ಅಡಿಕೄ 0.49 16000

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧಭವಪ  ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ  ಹೆಗಡ್ ಕಷಬಾ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

166, 187/2, 187/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.3 40835

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 171 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 26350
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಾಣ ಹನನ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಮಿೇಗಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 95 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿೇೋಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಭಕವಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 98/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 32285
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಣಣ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 136/1, 137/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.3 15220
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಧಾಕಯ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಭಕವಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97, 100/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಹೆಾ್ಗಡ್ ಮಲುಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145, 151 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 28990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಪ  ಬಿನ್ ಸುಫಿ ರಾಮಗೌಡ ಭಸಿಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140/2, 135 GEN ಅಡಿಕೄ 1 32940
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಹೆಗಡ್ ಗಿಣಿಕಲುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188, 182, 185 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 23720
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಶನಾಮಕ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1, 132 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/3, 138/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಮಾ ಕೄಳಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 257 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/2, 181/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಮಾ ಕುೋಂತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 277, 280, 281 GEN ಅಡಿಕೄ 1.3 40835
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್  ಗೇಲರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/3, 188/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 32285
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಮಕ ನಿೇಲಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 191/1, 131 GEN ಅಡಿಕೄ 2.1 29650
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೋಂಗೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ ಉಳುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/2, 29/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 21085

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಭಸಿಗೆ PÀ̧ À¨Á
ಕ್ಡ ಯು

396/1, 397/1, 406/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.66 21740

ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಉಳುಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/1, 139/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿನ್  ಶಿರಾಭಬಟಿ ಕೇಗೇಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಭಣಣ ಗೌಡ ಕ್ಯವಾಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32945
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ನಾಮಕ ಮಿೇಗಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 152/1, 153/3, 102/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.91 29980
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಭದ್ದಶೆಟಿ್ಟ ಮಿೇಗಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 136/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೇೋಂ ಸುಫರ ಭಣಾ ಹಾಲಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 167, 168, 169, 170/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.98 62190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮವಳಾ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 169/1, 192/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.30 27345
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾವವ ತ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಮು ಭಸಿಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 24050
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಾಲಚಂದರ  ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಷರಾವ್ ಭಸಿಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 409, 410, 411/2, 412/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 24050
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಕುೋಂತಳ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಕ್ಯವಾಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 190, 306 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19760
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮವಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹೆಗಡ್ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 245/64 GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 18450
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119 GEN ಅಡಿಕೄ 1.99 62500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಸ್ ಸಾಹೆಬ್ ಮುಜಾರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ ಗಿಣಿಕಲುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 178/1, 174/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 15225
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 18270
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಗಾರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1 , 45/69 GEN ಅಡಿಕೄ 1.20 15225
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 37690
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಡಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.04 26355
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ  ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 208 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 32665
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಸಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ  ಹೆಗಡ್ ನೆಮಾಮ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.71 31625
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ  ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/p28 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.60 19290
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೆಬಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 35300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾರಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯೋಂಡಾಾ ನಾಮಕ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 140 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 32640
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಮಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪಾಾ ನಾಮಕ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 34900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಬೇವಿ ಕಯಕುಚಿಚ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/p, 103 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25730
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶೆಳವ ಯಪ  ಬಿನ ಗಂಗಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಾ ನಾಮಕ  ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.90 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಗುರುಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/p16 SC ಅಡಿಕೄ 0.60 20500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ ಬಾವಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 167/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.20 10375
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಬಾವಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 97/p2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 25729
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1, 30/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.66 20949
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಲ್ದಾ್ಮನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29358
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕ್ಯರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ ಅತಾ ಘಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.96 27849
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಷಬೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಬೇವಿ ಫಯಭಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 31059
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲ್ದಲ ರಿಬಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.50 17873
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಷಗನಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 172 SC ಬಾಳೆ 0.80 28700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾರಾನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 23700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ತಾಾ ಯಜನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/1p1 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.80 80800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 63 GEN ತೋಂಗು 1.00 17634
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/4, 43/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17074
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/5, 5/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 16775
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಜನ್ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 22440
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 183/2, 23/3, 23/4, 35/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.87 26758
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಜಲದೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26294
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾರ್ಷವನಿನ ೇಸಾ ಬಿನ್ ಫಿೇರ್ ಸಾಭ್ ಕಪ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 20160



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ  ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/1c2 GEN ತೋಂಗು 0.68 14257
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖಯಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20737
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ಕದಗೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 31780
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಷಭತಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 171/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.42 15880
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 26730
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 92 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 20090
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಷಭತಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/1, 6/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 27570
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಟೇಲ್ ಈವವ ಯಪ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಾಬೇವಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಭರುಳಮಾ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/4p1 GEN ತೋಂಗು 0.53 11465
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮವಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಗೋಂಡ್ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15530
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/14, 21/17 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28220
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಇೋಂದಾಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1p, 17/1a, 41 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/2a, 5/292 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 9800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3, 5/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಕ್ಷಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 91 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಸನುಮಂತಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/4b1, 5/4p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 10000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಈವವ ಯಮಾ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116, 106 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 18270
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಬಿಿ ೇರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿನ್ ಜಿೇರ್ ಅಸಭದ್ ಸೇೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/3, 21/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30915
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ದಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49102
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಜಯಪ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/p13 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭರಿಗಲಲ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.80 80000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಶಿಯಗಲಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/4, 50/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27973
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 196/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಗೇಯಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/p3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20720
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಷಾದರ  ಉಡು ಬಿನ್ ಮಂಜಮಾ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.40 45800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 152/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 25100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ವಿವವ ನಾತ್ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.69 24900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಣಣ  ಬಿನ್ ಭರಿಕಲಲ ಣಣ ಗೇಯಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 90/2, 56/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಶಿರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 21100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/p33 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕನನ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಫಳಿಾಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/1, 19/19 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 67500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/1, 105/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25290
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಯಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21030
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಶಿ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15390
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹುಣಷಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8, 2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗೇೋಂದರ  ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 60000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮದೇ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/p3 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.70 70000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಾತಮಾ ಕೇೋಂ ಯಹಿೇಮುಲ್ದಲ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 103/p2-p4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಡರಾಜ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 91/p2, 92/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/2, 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.93 28000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಕಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/p28 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19835
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬೇರೇಗೌಡ ಶಾೋಂತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/pc GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಪಾದಪ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣಪ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 70387
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 92/1, 17/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 18965
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬಿ. ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 73500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 16300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಗುರುಪಾದಪ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 32000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸರಿೇಶ್ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7, 52 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 27464
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿಣಣ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 146/15, 157/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 22400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಂಚೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/1, 39/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಮಾ ಚಿಕಕ ತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 122/1, 122/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ಯಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/3b GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/2p01 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ H ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/1b2, 33/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/p16 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಸಳ್ಳಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/3p, 20/2, 21/2, 20/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾಯನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 23700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಪಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಪಿೇತಾಾ ನಾಮಕ ನಾಗರಾಜಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.15 17000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊರೇಸಾವ ಮಿ MC ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ  ಗೇರುಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30560
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾದ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/p12 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕ್ಯಡಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145/2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 93960
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 101000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಡಣಾಮಕಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 39000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ನಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.70 70000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/ GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೋಂಟೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲುಮ ರುಡಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/4 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 70365
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/4 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.55 44370
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 53280
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಯದರಂಗಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/18, 30/16 SC ಅಡಿಕೄ 0.45 17020
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಿರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಮಾ  ಕೄರೆಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/p91, 16/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾಣಿಕಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಕಣಣ ಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಗೇಪಾಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/2p4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29360
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 19900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಕಲಲ ತಾ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10, 1/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30530
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಮಾ ಫಳಿಾಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/11, 42/1p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಂಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮಶ್ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 17300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಭಪ ಅಸುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಗೌಯಮಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51 GEN ಬಾಳೆ 1.00 32550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೄಕ ೇಗೌಡ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33/8, 14/1e, 14/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 33670
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಮಾ ಮಂಚ್ತರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/p3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.26 10000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಗೇರುಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25980
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಕವಪ ಪ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಷ್ ತಭಮ ಮಾ  ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 24470
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 262/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಪಿಳಿೆೇಗೌಡ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಭತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಷವವಾಮಿ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ತುಕಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14590
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿೋಂಗಾಯಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 17970
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 115 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30790
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಫಷಪ ದಾಾ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ H ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.26 10160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 147/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16320
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಮಾ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29670
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೋಂ ಚಂದಪ  ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 144/1a1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.27 13190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 147/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16320
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16170
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 93/4, 93/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16140
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದ್ರ ೇವ ಬಿನ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.37 15500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್  ಫಷಪ ನಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ DS ರಾಜಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 184/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಗುದದ ಣಣ ಗೇರುಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಬೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣಶೆಟಿ್ಟ ಗೇರುಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/2, 70/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮ ಗೇಪಾಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25650
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30090
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/6, 52/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 29020
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/2, 7/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 28350
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಮೄವವ ಯಪ ಗಂಜಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 123/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ ಚಾರ್ ಮಂಚ್ತರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಗೇರುಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29952
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಡಡ ಯದಫಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 24864
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಸರಿೇಶ್ ಸೇಲ್ದಲ್ ನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 29600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧ ಕೇೋಂ ಫಷವೇಗೌಡ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/3, 72/6, 73/4, 72/5 GEN ತೋಂಗು 3.10 48340
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಸಲಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/p1, 85/2, 85/4, 5/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ದೇಪ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಮಾ ಶಾೋಂತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30158
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕಯಕುಚಿಚ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/p63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/p9, 16/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 23730
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಯಿರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಮಾ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.89 26140
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ತಪ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.83 27700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಣಣ ಭಮ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 236/1 ST ಅಡಿಕೄ 0.80 24100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 163/1 ST ಅಡಿಕೄ 1.00 30530
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಮಯದಂಕುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್  ರಂಗಪ ಹಿರೇಕ್ಯನಾವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 28727
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/5, 52/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 1340
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 63/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಾಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಅರೇಭಲಲ ಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕಣಿ ಗೇಪಾಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 95/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15980
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರುಮುಗಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ್[ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೆಲ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27075
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವ ಗುೋಂಡೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/p92 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25700



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂಚಾಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಬೇಯಪ ಸಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/3, 8/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.87 27850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/1, 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಗುಳಲ ದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಮಾ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/1, 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25460
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄಷರುಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 25990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಪ  ಬಿನ್ ರ ಬಮಾ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 19700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಯಷಪ MC ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/p7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಈಷವ ಯಪ ಅಣಾಣ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30930
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/3, 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 23935
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/4, 52/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28760
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/1bp, 50/14 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 22300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ GS ;ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು - GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ದೇರಾಜು ಡಡ ಯದಫಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1, 12/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 27600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಮಣಭಮ  ಕೇೋಂ ರ ಭಾಕರ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 279 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/5, 52/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28775
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27450
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ಚನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/5, 21/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/2 GEN ಸೌತ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇವಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/15, 87/17 GEN ತೋಂಗು 0.79 16500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುದದ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24557
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಯುಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 93/5p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42490
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೈಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಜಿಜ ನಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಅಯಫಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 45000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108/2ap, 140/2, 139/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 22798
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/3 GEN ಸೌತ 0.80 80000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಮಾ  ಬಿನ್ ನಂಜಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/6, 90/7, 87/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 15745
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗರುಗದಸಳ್ಳಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/6 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 34200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಷನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ತಡಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷವೇಗೌಡ ತಡಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.54 17312
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ತಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88/6, 9/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹುಣಷಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 129/3, 131/5, 190/2b2, 191/1, 191/3GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 23200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅೋಂಡಿಗೌಡ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31640
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಬೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶೇಬಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/10 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15790
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಯನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/8, 72/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.70 18800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74, 76 st ಅಡಿಕೄ 0.50 16600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಲ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 46528
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದ್ದ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19982
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/7, 1/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 279692
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ಚಿರಂಜಿೇಮಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/4, 6/4p, 48/29 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 21634
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 160 GEN ಸೌತ 0.50 50500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಬಭಮ ಣಣ  ತಾಾ ಯಜನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 21634
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ . PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108/2bp1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 54473
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/4 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.50 50000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27685
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸೇಭಮಾ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 450 GEN ಸೌತ 0.80 79900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28968
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಿಯಣಣ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/7, 9/15 GEN ಸೌತ 1.00 96845
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗುೋಂಡಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14755
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ  ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 96/2b, 2/1, 85/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26781
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 82/3p, 82/3p3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/3 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.50 50000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/2b GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97488
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೊಡಡ ಮಾ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಮಾ ಹೂಲಿೇಸಳಿ್ಳ  ಚೌ ಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕೄ, ಫಷಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/p10, 23/p12, 38/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18714
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 63000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಹಿರೇಫಳಿೆೇಕೄರೆ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.38 35500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮೄಶ್ ಕೄ ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31821
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಹುಲ್ಲ ೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/p GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ  H ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.74 73721
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ ಸಿ. ದಾಷಯಸಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/3, 28/6, 28/4, 28/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 18200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/3p2 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.20 18700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎಲಸ  ಪನಾವೋಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೂನ್ಸ  ಪನಾವೋಂಡಿಸ್ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/1 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.80 78000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 22350
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 19700



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಾದಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21660
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111/1a, 84/4p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/4, 17/6, 24/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಫಷಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 35900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.90 89500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2, 198/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಕೇೋಂ ಪುಯದಭಮ  ಸೌತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/1, 70/15, 70/16, 70/12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಣಣ  ಬಿನ್ ಜರೇಗೌಡ ಸರುನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27620
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಂದಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಕ್ಯಸ ಣಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/5p1, 65/p6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 27680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 280, 282, 181 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆಲಿ ಟ್ವ ಬಿನ್ ಜೇಸೇಫ್ ಮಂಚ್ತರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇನಭಮ  ಕೇೋಂ ಮುರುಗೇವಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 29400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 169/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.44 16600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿೇಗೌಡ ಕಲಲ ತಾ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 22000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾರಾನಾಮಕ  ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಳಭಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/p48 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ  ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೈಫುಲ್ದಲ ಖನ್ ಬಿನ್ ಕುಕ್ಯಾ ಸಾಬ್  ಜೇಡಿಕೇಡಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p1 GEN ಬಾಳೆ 1.00 29200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಎ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/1, 13/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಫಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕನನ ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಫಳಿಾಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/4 GEN ಬಾಳೆ 0.40 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/7, 10/2a GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 22535
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಭೈಯಪ ಮಾಕೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು .44/4a GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18166
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 34870
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಜಗಲಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27660
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 121/1 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.70 69740
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/4, 17/3b GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 15573
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಫಮಾ ಚಿಕಕ ನಾವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2, 101/1, 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 19790
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/p3, 34/p4, 34/pp2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/1b3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.33 9000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/1a GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 17600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಿಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಅಬಿಿ ನಹಳಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18863
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21115
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/p1, 15 GEN ಬಾಳೆ 0.60 18840
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿಜಭಮ  ಕೇೋಂ ದಾನಪ ಭರುಳನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27660
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ. ಕುಮಾಯಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/1p/56/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 10620
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬಕಾ ನಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/5, 91/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21098
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನುಸೂಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/2 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.55 55500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಜಿೇಪ ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 SC ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.40 42500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಧಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 23500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹಿರೇಕ್ಯರೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/2, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಣಣ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕೄರೆಷಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15450
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ AS ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿತಾಯಭರಾಭ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 206 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 16150
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಅತಾ ತಾ ಗಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ನಾಗಾಬಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಶಂಕಯಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/4, 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17750
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/2p4, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.21 10800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಿನನ ತಂಬಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಹಿತ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 169/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.44 16600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಅದಾನಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ ಅದಾನಿಕಲ್ದಲ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13650
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಮಣಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 157/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 26600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಬೆಟಿ ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮಾ ಗುೋಂಡಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 7330
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಾನಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬೇಗಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಹನಾಾ ನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.33 13400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪುಯ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.29 13300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಣಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಶಂಕಯಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 35300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೂಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಎೋಂ. ಕುಟಿ್ಟ  ಫನ್ ಅಬುದ ಲ್ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಜಮಣಣ  ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಸುಣಣ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್. ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಮಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 219/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 107 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 108 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾಮ ತ ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 220/1p3, 217/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 21100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಡಕ್ಷಯಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 141 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಚನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 118/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.25 12900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಈವವ ಯಮಾ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 21000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/2, 16/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 17200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 75/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 31300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/2ap GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/8, 38/b, 43/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 47500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಐಕ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/1b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29140
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/4, 52/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 23100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127/6 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/1p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.33 12160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 16500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/p1-p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20776
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೇಟಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/1, 73/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/3, 2/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 19100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಸೇವಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/7, 86/8 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.75 75000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಾ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/p2, 4/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಮಾ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಮಾ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 183/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 26110
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗೋಂಡೇದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 18100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಲ್ದಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/9 GEN ಸೌತ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗಿರಿಮಪ ಸೇಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 158/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಿ. ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 118 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.25 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಪಂಡಿತಾರಾಧಾ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ತೋಂಗು 1.00 17700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಅಸುೋಂಡ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಣ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2, 198/6, 100/11, 94/9 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭರುಳಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹೆಗೆಡ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೇಣಣ ಮುಳಿೆೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 73/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 40000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 218 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/4, 18/4a3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26450
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಮಣಭಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/2ap3, 77/2ap1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/2, 69/12 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/9, 16/10 GEN ತೋಂಗು 0.85 16600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 120 GEN ಸೌತ 0.55 53000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 80000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಉಮವನಾಮಕ  ಬಿಾ್ನ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 87/8, 87/9, 87/10 SC ಅಡಿಕೄ 0.70 26100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 13300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನೇತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1a GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28370
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/1 GEN ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 35300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21650
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಶಂಕಯಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17-Feb GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖರ್ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಭರುಳಮಾ ಮಯದಂಕುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/5, 23/6, 23/8 GEN ಬಾಳೆ 0.80 25400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ  ಎೋಂ ಕೄ ಮಯದಂಕುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2b, 34/232, 34/232 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಮಾ  ಬಿನ್ ದೇವಿಯಮಾ ಮಯದಂಕುಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/p12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ರೇಣುಕರಾಧಾ ಶಂಕಯಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದರೆಡಿಡ  ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯವಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/213 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 22800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಈವವ ಯಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/4, 23/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 27150
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾದೇಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಬಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 15600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇಪ ಬಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 18300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗಗಪ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.32 11500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/2, 119/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 180000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 133 GEN ಬಾಳೆ 0.80 19900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಮಾ ಐತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5, 63/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 21900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/1 SC ಮೄ.ಗಿಡ 0.30 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಅಸುೋಂಡ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30970
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಪ ಬಿ. ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/1c SC ಅಡಿಕೄ 0.40 16500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/1 SC ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 70700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 139/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಭದಾಷಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45 SC ಮೄ.ಗಿಡ 0.40 40000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಣಣ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 42/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 20500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/1 st ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 59000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಶವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 16800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2ap3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಾದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/2p3, 8/p2, 132/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಡಸಿದಾರ ಭಮಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 220/1, 170/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 25400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 165/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ದತಾಾ ತರ ೇಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 52300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಣುಮ ಖಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಸೇಲ್ದಲನಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.60 38900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭನೇಸಯ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಸಾವಭಯಡಿ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30070
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆನಂದಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29940
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಮೄಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/5 SC ಅಡಿಕೄ 0.65 22446
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 51 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 23500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾದೇಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 188/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸುೋಂಕ್ಯಬೇವಿ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ಯಾ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28930
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಎರೆಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/p19 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 23800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 150/4a2, 150/5a2,150/5b GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23620
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಡಡ ದಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/2, 8/4, 7/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26950
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಸಳ್ಳಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30420
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ದಾಾ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/p5, 25/4, 92/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.99 28100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಕೄರೆಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 18700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೇಯಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29690
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 252/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 22500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಿಯಳೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/2, 92/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.84 26570
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವಮಾ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಮಾ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.53 17600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇೋಂದರ ದ್ದಗಾಲ ಒಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಮೂತವ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 162/2, 219/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 28720
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/3p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.93 28530
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಯದಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 170/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಯತ ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 105/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19670
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಣಳಣ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜು0ಡಮಾ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p52 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 20100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದಪ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 14600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ದೇವೋಂದರ ಪ ಕೄೋಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಉಮಾಲ ನಾಮಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/p19 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇರಾಜು ಬಿನ್ ಈಯಪ ಉಪಾಪ ಯಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಿ.ಕೄ. ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಫಷಪ ಬೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102, 74/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಣಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 15100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟಪ  ಬಿನ್ ಜಡಿಮಪ ಭರಿಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/p25 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಭಜಿಸಳಿ್ಳ ಗಂಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/7 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 28800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ಗಂಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಕ್ಯೋಂತಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/3, 60/8, 60/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.80 22900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಯಲ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಾನುಬೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30090
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಶಾೋಂತ್ ಬಿನ್ ಯೇಗಿೇಶ್ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಇೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಾೋಂತಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p67 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೆಲ್ದಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 146000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ;ಲಿೋಂಗಪ ಶಂಕಯಘಟಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14-Apr GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖ್ ದಾವುದ್ ಬಿನ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ರಾೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27-Mar GEN ಅಡಿಕೄ 0.79 25100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಬಾಲ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/p1 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಗುಳಿದಭನೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ ಫರ ಸಮ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.78 25300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116/1a GEN ಅಡಿಕೄ 0.91 25200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಬೆಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/3, 41/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.29 11250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಳ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬೇಜಾಾ ನಾಮಕ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 103/p18 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 30690
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ನಾಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 103/p1-19 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 137/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.94 27229
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 125 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24340
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 68/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24370
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/b GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28480



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಬಮೄಮ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26970
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28475
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಭಹೇವಳವ ಯಪ ಬೇಲಿಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 08/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/02, 6/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಪುೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 82000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಬಕಯ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಈಯಣಣ M C ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮವಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಗಾಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 20500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಅಮಾ ಣಣ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಬದರ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ ರಾಮಗೌಡ ಗಣಗಿಲಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 33 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಮಕ ತಗಡ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/3, 46/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಮಾ H ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/1ap1, 3/1bp1, 3/2p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.85 24500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಕಲ್ದ ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಮಂಚ್ತರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಹಿರೇಪ ಗಂಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.88 27700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಯಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/5, 150/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 21880
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮವಪ ಸಳ್ಳಯೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಅಕಕ ಣಣ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 144/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 18600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಶಪ  ಕೇೋಂ ರಾಭಕೃಶಣ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 28300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕೄೋಂಚನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30550
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಗುಡಡ ಸಟಿ್ಟ ಹಾಳ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 13/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಯಮವಳವ ಯಪ ಮಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15750
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವಪ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಸಿೇತಾಪುಯ ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.76 23000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿೇಯಾವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭಜಿನಾಮಕ ಸಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 15400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/313 GEN ಅಡಿಕೄ 0.46 14500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 136 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/3a GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 9100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಧು ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಮಾ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/2, 37/12 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26765
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಬಾಣುರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27724
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಭತಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಶಿನಿಕ್ಯಲ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 161 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 23928
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ತಡಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 134/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.46 15925
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಳಿದಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 18767
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27724
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಮೂತವ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 428/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.28 10915
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಣುಮ ಖಮಾ  ಬಿನ್ ಗುರುಶಾೋಂತಮಾ ದಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12621
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿಡಡ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಸಯಳಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/10b, 54/16 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 22235
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಾಬೇವಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3 SC ಅಡಿಕೄ 0.50 11798
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಮಾ ಡಣಾಮಕಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/7, 18/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 27289
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 62 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 13440
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧಯಪ ತಮಾಮ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 20400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ದಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 149 SC ಅಡಿಕೄ 0.40 13039
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇಕವಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 84 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 16501
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ತಡಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18684
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 315 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಶೇಧಭಮ  ಕೇೋಂ ಫಷಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 37/19 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 50000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಸಯಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/5, 53/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28962
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ SS ಹುಚಚ ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22342
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಪ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 212 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 25284
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ತಡಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/12, 80/13 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 15982
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಭಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇವಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 139/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.53 17546
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27726
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23071
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.57 18223
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಜಲಧಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/p GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27024
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಕುೋಂತಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18758
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಪುಷಾಪ ತ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/3a1, 200/4a1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15296
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ ನಾಗಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.95 26600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18860
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19949
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.61 18503
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25545
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 15920
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ S M ಹಾಲಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಗಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200/4a2, 200/4b GEN ಅಡಿಕೄ 0.56 17962
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ K S ವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 116/8, 9, 138/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಂಷಲೇಖ ಬಿನ್ ಲೇಹಿತ್ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29930
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ BS ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಫಟಿ ತಾರೆಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 159 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಗುನಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28960
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುೋಂಚಾಲ ವೋಂಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄೋಂಚಿಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28795
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೄೋಂಚಿಕಪ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.06 34700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲೇಕಶಳನ ಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.70 22260



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28390
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 69/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 15000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯಮಾಕ್ಷಭಮ  ಕೇೋಂ ಬದಾರ ಚಾರ್ ದೊಡಡಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/2, 6/3, 6/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಖಲಂದರ್ ಬಿನ್ ಬಾಫಸಾಬ್ ಸರುನಸಳಿ್ಳ  PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p2 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 26020
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇ ಕೇೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷಯಪ ಸಿದದ ನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/6, 19/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.73 22760
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 24800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2, 14/3, 13/33 GEN ಅಡಿಕೄ 0.98 28000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಮಾತ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಅಯಸಿೇಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಣಣ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಜಾಲಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 176 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 94 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 24290
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಮಾಮ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/7, 18/3 SC ಅಡಿಕೄ 1.00 27150
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಬದರ ಚಾರ್ ಜನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/1b GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 24350
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾವಾೋಂತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಮಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಭಣಳಣ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/7, 13/53 GEN ಅಡಿಕೄ 0.31 11500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 76/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 51226
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 20662
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಸಿಯಗಲಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 4081
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಯಷಪ  ಬಿನ್ ಓಫಳಪ ಶಿಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 22380
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ವತಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.77 23500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಣಣ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29840
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/7, 135/7 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/1, 44, 104 GEN ಅಡಿಕೄ 0.97 26560
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಉಮಶ್ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78/1b GEN ತೋಂಗು 1.00 15830
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಮಾ  ಬಿನ್ ಶಿಲಿೋಂಗಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77, 111/3, 111/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 21149
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ರುದರ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 15756
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಗಾಳ್ಳ ಕರಿಮಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34 GEN ಅಡಿಕೄ 0.36 12539
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಭಲ್ಲ ೇವಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/3p, 23 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 15560
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ತಮಾಮಭೇವಿ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.81 24574
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕಯನಾಮಕ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.55 17809
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಮೂತವಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 53/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20130
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇವಿೋಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಭಮ ಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 25332
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಯದಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27533
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಮಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27725
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/2, 46/4, 30/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 17300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಣಣ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13750
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ್ಯನಾಮಗಕ ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/p12 SC ಅಡಿಕೄ 0.90 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35/p3 ST ಸೌತ 0.70 68000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 48/4 GEN ಸೌತ 0.30 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 114 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18740
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24/4 SC ತಯಕ್ಯರಿ 0.60 60000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 138/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19560
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಪ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/3p-p2, 713 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 16300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಣ್ಣ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 16490
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23630
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 182/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.41 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ದಾಷಪ ತರಿೇಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 127 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27532
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಸಿದಾದ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.92 24850
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ತರಿೇಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 10680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೌನೇವಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮ ಣಣ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 121 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲ್ಲ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.40 36000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ _ _ _ _ _ _ _ ಬಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 22200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯ ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲಲ ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/2, 17/9, 17/10, 1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.55 13490
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 159/2c GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 16250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರ ೇಮಾರಿಮುತುಾ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27726
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಶಾನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 15800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೇದಮೂತವ ಬಿನ್ ಭಲಿಮಭಮ ಕದಗೆಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2, 26/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 30780
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷಕರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56/6 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಋಷ್ಮಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಪೇಗೌಡ ಾ್್ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 179 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 25600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ರಂಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಟಿ್ಟ ಮಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದರ ಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/95 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿನಂಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಭಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/2 GEN ತೋಂಗು 0.50 10800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಕಯಟಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/2a, 100/2b, 67/38 GEN ಬಾಳೆ 1.00 27900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಾಗಾ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಫಷಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13860
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಗೋಂಡ್ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/1ap2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 12250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂಪಿಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 49/3 GEN ಸೌತ 0.30 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾವತಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35000



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಖಯಪ ನಾಗಮಂಗಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/2, 34/15, 137/4, 34/17, 85/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 34890
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಕ್ಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 56 GEN ಸಾೋಂಫರ್ ಸೌತ 0.40 38000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಷದಾಶಿಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 112/8 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಭಲಲ ಪ ಶಿಗಂಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 26/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 265/2, 266/1, 266/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಮಾ ತಾಾ ಗದಬಾಗಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 32400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಹೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/8, 85/3 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/11 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 15130
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಫಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದಾವುಜಾ ನಾಮಕ ಸಿದಲ ೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12, 13, 1/1b SC ಅಡಿಕೄ 1.97 61880
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಭಷಣಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 14480
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲ್ಲ ೇವಪ ನಾಗಬೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 18865
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಭಮ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/1, 37/5, 37/10 GEN ಅಡಿಕೄ 0.90 23328
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 59/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.20 10375
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄ.ಎೋಂ. ಸಶವ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/8 GEN ಅಡಿಕೄ 0.47 15200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/3 GEN ತೋಂಗು 1.00 14250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ  ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 GEN ತೋಂಗು 1.20 21100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 15800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 13460
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಪ ಜಾವೂರು, ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 23315
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಮೂತವ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26719
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 17/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 17977
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಗುೋಂಡಷಮುದರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 10/4, 9/3, 10/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 26551
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚನನ ಫಷಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 16687
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮವವಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ ಸಿಯಗಲಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 24 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27026
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/7 GEN ತೋಂಗು 0.28 9875
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಭಲ ಲಲ ಪ ತಮಾಮ ಪಮಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/1b1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.25 6520
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.65 19990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬಭಮ ಲಿೋಂಗಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/20, 40 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 20096
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 155 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27099
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ  ಅತಾ ಮೇಗೆಗ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 20/9, 20/30 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 10570
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಋಷ್ಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇವವ ಯಪ ಹಾದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 174/5 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.50 46760
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೌಡಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಜನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/6, 22/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.63 19610
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಣಣ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/8, 72/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28490
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 36, 36 GEN ಅಡಿಕೄ 0.39 13300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಓಫಳಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 54/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 20100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕವಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/5, 31/8, 57/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.84 24640
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/6, 3/6, 13, 13/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.82 24480
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ವತಭಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22/8, 21/8, 19/10 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 28420
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿಣಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.20 16450
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 8/11, 180/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 88 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 74 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವತಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 19050
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಪ್ಪ ೇವಪ  ಬಿನ್ ಪುಯದಪ ತಭಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/3, 11/5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹಾಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಭರುಳಮಾ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 119/3 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 0.45 44260
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಂತಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 50/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 14900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಪುೋಂಡನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/9, 34/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.96 29169
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಟಪ  ಬಿನ್ ಈಯಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/3, 90/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 15900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜಪ  ಬಿನ್ ಷಣಣ ತಭಮ ಪ ಜನಾನ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/3 GEN ಅಡಿಕೄ 0.64 20800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44 GEN ಅಡಿಕೄ 0.52 18400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಗದೇವಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9/4, 9/5, 9/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.43 16260
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ ಫಷನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/2p GEN ಅಡಿಕೄ 0.42 12790
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮೂತವಪ  ಬಿನ್ ಭಲಿಮಪ ಮರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 24180
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/4, 71 GEN ಅಡಿಕೄ 0.72 22500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಣಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 102/1 GEN ತೋಂಗು 0.99 17960
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 26070
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಶಾನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 25/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.70 18170
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಮಾ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37790
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿರುದರ ಸಾವ ಮಿ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 67/2 GEN ತಯಕ್ಯರಿ 1.00 73800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 44000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಕಕ ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ ಸಕೄಕ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/7, 30/15 GEN ಅಡಿಕೄ 0.45 17000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಮಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಶಾೋಂತಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 99/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.50 18900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕ್ಯಯದಾ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32 GEN ಅಡಿಕೄ 0.80 30200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪೂಜಾಯ ರಂಗಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಬೇಔಇ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 23300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಸಾಕ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಮಕ ಪಿರುಮನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/9 sc ಅಡಿಕೄ 0.75 21750
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಸಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುಯಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 200 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 27800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಫಳ್ಳಕಲಲ ಪ ಹೆಗೆಡ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 4.38 70000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಮಾ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 135/4 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 23180
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ನಯಷಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 20300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾವ ಮಿ ಮರೇಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/p1, 65/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.52 19670
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಂತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಮಾ - PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 39/p sc ಅಡಿಕೄ 0.24 7600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದದ ಪ ರಂಗಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಮಕ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಚಲುಮಾ ಭಷಣಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p72, 11p29 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55810



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಭಣಳಣ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44 sc ಅಡಿಕೄ 0.72 23900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಧಮಾವನಾಮಕ ಕರುಕುಚಿಚ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/p16 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15250
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಷತೇಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣನಾಐಕ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/6, 5/5, 5/7 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29950
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೋಂಗಭಮ  ಕೇೋಂ ಕುದಯಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/p33 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 25100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಿೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜಾನಾಮಕ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 35 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2 sc ಅಡಿಕೄ 0.93 28300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಚಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಕೄೋಂಚೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತೇಳಚನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/2 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41 sc ಅಡಿಕೄ 0.77 19770
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ ನಯಸಿೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 60/p2 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾಾ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15940
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಾಮವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 160 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 15350
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಭನಾಮಕ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/3 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 26100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿಯಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 21290
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹಾಲ್ದನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/15, 15/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 24940
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಶವ ಬಿನ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಹುರುಳ್ಳಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 44/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.30 13000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/20 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 29950
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಶಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಷಕರ ನಾಮಕ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 180/p1, 9 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 24600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರೇಣುಕ್ಯ ಕೇೋಂ ರುಶರಾಭ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 71/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 210/2, 204, 66, 66 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 30698
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/5 sc ಅಡಿಕೄ 0.55 17300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಯನಾಮದಕ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/2 sc ಬಾಳೆ 0.40 17960
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭೇಮಾನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 83/p21, 85 sc ಬಾಳೆ 0.80 22680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣನಾಮಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 34/1 sc ಸೌತ 0.75 73600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಾಭಾ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/2, 12/3, 1/7 sc ಅಡಿಕೄ 0.98 30000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕಕ  ಕೇೋಂ ಚೌಡಾಭೇವಿ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2 sc ಅಡಿಕೄ 1.40 53460
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನನ ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 170/2 sc ಅಡಿಕೄ 0.80 22700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾವ ಮಿ ಮರೇಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 13000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/2p3 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 27200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 43/1 sc ಅಡಿಕೄ 0.78 22700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 131 sc ಅಡಿಕೄ 0.30 12500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಮಪ ಲಿೋಂದಸಳಿ್ಳ  ಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 104 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14660
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಮರೇಬೈಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 6/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 13300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅೋಂಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 86/p84 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 12300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಮಕ ಮಂಚ್ತರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 57/p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೄೋಂಭಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟಪ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/2 sc ಅಡಿಕೄ 1.00 29270
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಾಮಕ ಮಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 30/p1-p1 sc ಅಡಿಕೄ 0.60 19000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯಾ ನಾಮಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14990
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಭಮ ಮಾ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/3 sc ಅಡಿಕೄ 0.63 21200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಿರಿೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ ಶಿಳರ ೇರಾೋಂಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 40 sc ಸೌತ 0.80 76000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಭಪ  ಬಿನ್ ಷಗನಪ ಭೇಗನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 52/2 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕರಿಮಪ  ಬಿನ್ ಷಗುನಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 31/4 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆಶಾ ಕೇೋಂ ಸಿದದ ನಾಮಕ ನಂದಫಟಿ ಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/5 sc ಅಡಿಕೄ 0.40 14900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಹಿತಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾ ಹಸೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 46 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 23/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹನೆನ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65/p63 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಬೇಗೂಯಪ  ಬಿನ್ ಕೄೋಂಚಪ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 45/1, 55/5 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 25600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚೂಡಯತನ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ ಚಾಕೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಣಣ  ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಸಿದದ ಪ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 265/1, 265/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 225/1, 1/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದೇವಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬದರ ಪ M C ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದ್ದ ೇವ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಈಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 79/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಫಷರಾಜಪ  ಬಿನ್ ರೇಣಸಿದದ ಪ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 225/p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 32500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜಿೇರ್ ಬಿನ್ ಮಿೇಯನಕುಟಿ್ಟ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 164/839 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದವವನ ಬಿನ್ ಆನಂದಮೂತವ ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮರಾಭ ಬಿನ್ ಪಾಣಣ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2011 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 24190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 65 GEN ಅಡಿಕೄ 1.00 27300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಪಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/3, 3/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 22390
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಶಿಗಂಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 15/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.40 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುಳಭಮ  ಕೇೋಂ ಯಮವಳವ ಯಪ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/6 GEN ಅಡಿಕೄ 0.60 19100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 81/1, 8/4, 59/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1.47 39100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪಿರ ಯಾೋಂಖ ಬಿನ್ ಅರಿಮಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 55/2p2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.35 11095
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯವಿ ಬಿನ್ ತಭಮ ಣಣ ಗೇಯಭಯಡಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/13, 87/9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ಭೈರಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/3, 44/3, 51/7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 12680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಮಾ ಶಿಗಂಗೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 2/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.75 20400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ ದೊಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 22275
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಷತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿೇತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 7/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 18440
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಮಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಜಲದೇಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 14000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೈಮದ್ ಅಮಿೇರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಸಾಫಜಾನ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/1, 14/4 GEN ಅಡಿಕೄ 1 36232
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 109 GEN ಅಡಿಕೄ 0.62 18700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಜಶೇಖಯಮೂತವ ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ಶಿನಿ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 308/8, 304/5 GEN ಅಡಿಕೄ 0.37 8400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಗರುಗದಸಳ್ಳಲ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/p40 GEN ಸೌತ 0.7 66600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಬಿನ್ ಸನುಭಪ ಆಸುೋಂಡ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19 GEN ಸೌತ 0.7 60000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲೇಕಶ್ ಬಿನ್ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ ಬೇಗೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 28/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.6 58400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಗಂಗಾಧಯಪ  ಬಿನ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 47/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 69800



ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 80/1 GEN ಹಿರೇಕ್ಯಯಿ - 45000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 72/8, 68/7, 64/1 GEN ತೋಂಗು 1 12290
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ನಂದೇಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66/13 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 70700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 110/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 25300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶಿರುದರ ಪ  ಬಿನ್ ಈಯಣಣ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.83 26000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ರೇಣಣ ಹಾದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 189/p1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸನುಮಂತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಶಿಡುಕನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 27/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29950
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4/2 GEN ಅಡಿಕೄ 0.9 26100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಜ ಕೇೋಂ ಫಷರಾಜಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 64/1, 63/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.59 17000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಸಿದದ ಯಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 77 GEN ಅಡಿಕೄ 0.71 22700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ ಜಮದೇಪ  ಬಿನ್ ಜಮದೇಪ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 61/1 GEN ಅಡಿಕೄ 1 28400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಂಜಿಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/19 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಮಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 78 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 24600
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣಗೌಡ ಅಮೃತಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 58/p21 GEN ಅಡಿಕೄ 1 25680
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವಳವ ಯಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ ಮಲುಗೆರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 38/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.48 18000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ವಿೇಯಬದರ ಪ  ಬಿನ್ ಭರುಳಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 70 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 17900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿನಂಜಮಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 100/4 GEN ಅಡಿಕೄ 0.58 20000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಅನುಮ್ ಕೇೋಂ ಯವಿಶಂಕರ್ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 19 GEN ಅಡಿಕೄ 0.68 22000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಹೇೋಂದರ ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 66 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಹೇವಳವ ಯಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧಯಪ ಹಾದಕೄರೆ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 154 GEN ಅಡಿಕೄ 1 28200
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ದಮ ನಿ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 132/10, 132/15 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29800
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪುಟಿ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 168/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 14900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ರಾಧಾ ದ್ದಗಾಲ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 255, 206 GEN ಅಡಿಕೄ 0.8 22100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿಣಣ ದೊೇಯನಾಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 198, 187/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.38 12000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 18/9, 7 GEN ಅಡಿಕೄ 0.6 17900
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸಾಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸನುಮಂತಪ ಭರೇಕಲಲ ಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 12/1 GEN ಅಡಿಕೄ 0.4 16000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸುರೇವನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 SC ಅಡಿಕೄ 1 30100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಮಕ ಸಿದದ ರಾಭಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 4 SC ಅಡಿಕೄ 0.9 27000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ರುದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಲ್ದಲ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.5 18160
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಲಿೇಲ್ದತ ಕೇೋಂ ಸೇಭಶೇಖಯಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 9 GEN ಅಡಿಕೄ 0.7 29300
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಶೇಖಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಮಲ್ದಲ ನಾಮಕ ಹಷಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.5 18100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಿನನ ಪ  ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಸಾವೇಭಯಡಿಕ್ಯಲು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 29/2 GEN ಅಡಿಕೄ 1 30090
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಯಮವವ ಯಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಗುಡಡ ದಸಟಿ್ಟ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 317 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 66000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 21/5 GEN ತೋಂಗು 1 15400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ ಫಷವಾಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 16/3 SC ತೋಂಗು 1 15400
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಾರ ನಾಮಕ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 111 GEN ಅಡಿಕೄ 1 29100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಮತೇಶ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಬಂಕನಕಟಿ್ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 994/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.5 46000
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ನಂದ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 125 GEN ಬಾಳೆ 1 30500
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ  ಬಿನ್ ಫಷಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 14/33 Sc ಅಡಿಕೄ 0.94 29100
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷಾಣ ನಾಮಕ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 5/2 SC ಅಡಿಕೄ 0.4 14768
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಹನನ ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಫಯಗೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 85 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 26890
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಚಂದರ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಭಮ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 41/1 SC ಅಡಿಕೄ 0.75 20860
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಜಯಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಲ ನಾಮಕ ಮುದ್ದ ೇನಸಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 1/p1 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 22637
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಈವವ ಯನಾಮಕ  ಬಿನ್ ತಳಚಾನಾಮಕ ಸಿದಾದ ಪುಯ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 3/3 SC ಅಡಿಕೄ 0.7 23130
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 22, 22 SC ಅಡಿಕೄ 0.8 24190
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 32/p2-p2 ST ತಯಕ್ಯರಿ 0.4 38700
ರಧಸನ ಭಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಸಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಸಳರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ̧ À¨Á ಕ್ಡ ಯು 145/1 ST ಅಡಿಕೄ 0.3 11200

2 ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA © QlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï ¨Á®¥Àà UËqÀ PÀUÀÀÎ ಕ್ಷ್ಗಾಗ ಕಪ 32/4,32/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 244389602741..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ « J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ²æÃPÀAoÀ s̈Àmï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 42,51/2,39/1,48/2¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1500 978227224873..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀiïÌ vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ̧ À¨Á ಕಪ 4/1.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1440 923935510621..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï J£ï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ J£ï « ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 81/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 780 901897979439..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¹ gÁWÀªÉÃAzÀæ s̈ÀlÖ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 331,53 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1200 624563024052..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà PÀÉ®PÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 114/2,47/1,47/2,47/3,43/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3168 834213694902..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀAfÃªÀ ±ÉnÖ ©£ï §ZÀÑ ±ÉnÖ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 71 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 420 557000314691..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 69,72,90 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1368 850921669118..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï C£ÀAvÀ ªÀÄÆwð LvÁ¼ï  ©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgï LvÁ¼ï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 234 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1255 217737366831..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¢£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ eÉÆÃAiÀiïì ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 145 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1272 711769051328..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï ¦ ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 112,116,94 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 492 970249256033..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ « PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï «±Àé£ÁxÀAiÀÄå vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6,92 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3228 970408501848..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï © J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 156/1,155 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1776 871511102228..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï f dUÀ¢Ã±À ©£ï UÉÆÃ«AzÀ UËqÀÄæ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 90,92 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1716 254190397818..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±Á°¤ JA J¯ï PÉÆÃA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,91,202 ¸ÁªÀiÁ£Àå 429 868176447212..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï ²æÃPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÉ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 85,97,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1410 812177954739..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ Dgï  ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660 347165869509..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ G¥ÉÃAzÀæ DZÁj ©£ï gÁªÀiÁZÁj ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1080 497793258276..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÃµÉÆÃf ©£ï gÁªÀÄ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 73,50 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1686 769953381289..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ±ÁAvï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 216/2 C.¸ÀA 960 202679559785..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C É̄£ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 220 C.¸ÀA 2376 474485145619..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï ¸É¯ÁézÀgï rPÉÆÃ¸ïÖ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 72/2 C.¸ÀA 1128 765562039701..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f f UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå  ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 114 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 540 853241279025..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 8,9,12,14,16,17/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1620 888417416022..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï zÉÃªÉÃAzÀæ PÁªÀÄvï ©£ï PÉ JA ²æÃ¤ªÁ¸À PÁªÀÄvï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1368 655452192846..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¹ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÉZï Dgï a£ÀßAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 851778560583..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 630390629494..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,140 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4116 580969298503..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå AiÀÄÄ JA CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 14/¦,15/2,16 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1572 817231184634..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «±ÀÉéÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå  AiÀÄÄ JA CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 14/¦2,15/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 776767915872..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J Dgï ²æÃzsÀgï ©£ï J J¸ï gÁªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 132/3,86/1,85/1,82/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 804 230870755632..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¥sï ¸ÉÆÃ£ïì ©£ï eÁ£ï ¸ÉÆÃ£ïì ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 133 C.¸ÀA 600 865709029174..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © PÉ £ÁUÀgÁd ©£ï © PÀÈµÀÚ gÁªï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3360 660921371893..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃªÀvÀì ºÉZï J¸ï ©£ï ºÉZï « ²æÃPÀAoÀ s̈Àmï PÀjªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92,94,95 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2350 336735452842..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÀ s̈Àmï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 78 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 758516085476..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï «eÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt  ¨sÀmï ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 5,8,9 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2304 819384245045..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ GzÀAiÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41,43 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 624 577209507751..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA J¸ï ²æÃPÀÈµÀÚ ©£ï JA ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15/1,3/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1425 660647039620..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,07,108 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 776525493453..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 788752964799..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¢£ÉÃ±ï PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 953251141984..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J ¹ G¥ÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï a£Àß¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23/1,27/1,25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 288302413380..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ s̈Àmï ©£ï PÉ Dgï C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ s̈Àmï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 56 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 763311149268..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¹ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï PÉ f ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 62,3/1,4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4200 526248571701..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¹ ±ÀAPÀgï ©£ï PÉ f ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 433609347886..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ PÉ gÁeÉÃ±ï ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11//,12,96 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1653 612884394032..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï Dgï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï J¸ï gÁªÀÄ s̈ÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 22,23,18/1,2/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2136 537952836803..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ±À²zsÀgÀ ©£ï J UÉÆÃ¥Á® ¨sÀlÖ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 24,25 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 720 365317039113..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J Dgï CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ GqÀÄ¥À J J¸ï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 233,1,2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1281 295389696354..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð eÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï PÀUÀÀÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 16/5 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 699186149557..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © ¹ gÀAUÀ¥Àà ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ PÀUÀÀÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1/5.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 888 375500958522..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zÀÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 784428493442..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1380 399325933697..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ PÉ ±ÀÄaÃAzÀæ ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57/1,57/4,57/5,57/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2760 899493580244..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zÉÃªÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 70/11,245/2,10/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 648 850295997517..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÄ À̧ÄªÀÄiÁªÀw PÉÆÃA PÉ PÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 13,5/2,15,17/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 996 314663736315..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ JA PÀÈµÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ PÉ ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 5 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 408 752137921290..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © PÉ ªÁ¸À¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 98/2,100,101/¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1128 221219338254..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ Vjd PÉÆÃA CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 85/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2425 497562528405..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 37,38,42 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1140 435325024175..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå º»gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87,88,86 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3120 997076753726..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÁd ºÉZï ¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 37 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 412141747199..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88,89 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1512 341031005612..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA f C£ÀAvÀ ©£ï UÀÄAqÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20,18,219 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 882470139507..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CgÀ«AzÀ f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï JA J¯ï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87,86,88 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1464 801235855353..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ À̧Ä§æªÀÄtå ºÉÆ¼Àî ©£ï J « PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÉÆ¼Àî »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87,88 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1608 3.9282E+11

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J « ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15,19,20 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 603 476151718704..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ©£ï  ¨É¼ÀîAiÀÄå ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 83 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 724446209763..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï Dgï «eÉÃAzÀæªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41/¦1,46/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 888 479707028995..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © ¦ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 127¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 912 682375019872..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀ¼À̧ À¥Àà UËqÀ ºÉZï « ªÉAPÀlgÀªÀÄt UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 127¦2,128¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1380 974448137694..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f ©£ï UÀÄAqÀÄgÁªï PÉ n ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2352 496302571686..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï GªÉÄÃ±ï ©£ï ºÉZï n ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19,27 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2016 920650746942..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 214,4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1410 624439306893..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ DzÀ±Àð PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÉ J ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 178 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1680 407870418734..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¨sÀmï ©£ï JA £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1056 951265910871..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 948035545642..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,75,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780 532630439187..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ PÉ.J¯ï ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀjªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1908 941006568619..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VÃvÁ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt J¸ï PÉ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 128,16 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1410 612472179616..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ©£ï J£ï « ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 79,69,71 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 744 540587111386..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ºÀjÃ±ï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁªï vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 29,34,35 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1836 402750766779..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÁÕ£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï J¸ï PÉ À̧ÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 155/1,125¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2382 805541574850..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GªÉÄÃ±ï ºÉZï r ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 124,89 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 391490820436..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GªÉÄÃ±ï © J£ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå f J¸ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 213 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 419389674372..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå © J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 212 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 355602345629..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 176 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 668 349566892180..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï UÉÆÃ¥Á® ¨sÀlÖ PÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2172 384325587316..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.f ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï J UÉÆÃ¥Á® ¨sÀmï PÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 426691168743..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ºÉZï « ¸ÀÆgÀ¥Àà UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,15,116 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1740 248602109908..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁzsÁPÀÈµÀÚ ©£ï ªÉAPÀl ¸ÀÄ§âAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 131,129/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 478754358701..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f gÀWÀÄ¥Àw ©£ï ºÉZï ¦ UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45/2,45/5,96/3,96/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 792 985188979189..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï Cgï £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ©£ï ºÉZï « gÁªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,91,23,116 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 876 358330796395..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zÉÃªÀÉÃAzÀæ © « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10,61,70,125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 929481331427..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÄÆwð J¸ï Dgï ©£ï gÁÀªÀÄ eÉÆÃAiÀiïì ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12,16,17,39 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 780 713898939957..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï Dgï zÀÄUÉÃð±ï ©£ï gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 195 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 226 589568861164..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzsÀ£À ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 147 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 645 865338160057..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA © Dgï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 62,63,84 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 368736051402..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï J¸ï ²æÃ¥ÁzÀ ªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀiï ¨sÀlÄæ PÀUÀÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28/1,28/2,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 468 760810928446..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 72/1,72/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1588 538373778230..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ  PÉ f ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï PÉ VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45,46 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 672 748335123817..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 98 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 516 797318650740..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ n PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 408246920124..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÀæ«Ãt JA ¦ ©£ï JA ¦ ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65,71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 420119790381..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 14,17,69,57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2400 323167339681..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À PÉ J¸ï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,07,206 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 672 992722868766..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀéuÁðA¨sÀ PÉ Dgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ GqÀÄ¥À CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,14,216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 769202951685..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ J¸ï gÀªÉÄÃ±ï PÁªÀÄvï ©£ï PÉ JA ²æÃ¤ªÁ¸À PÁªÀÄvï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744 951109905735..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 135 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 798805383618..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ PÉ s̈ÀªÁ¤ ©£ï f n ªÉAPÀmÉÃ±ï UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660 663325829772..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï n ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï ºÉZï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,48,152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 443385170931..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,52,148 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 687434236913..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 217 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 948 930157517351..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 99 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 591891333109..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «±ÀÀé£ÁxÀ G¥ÁzsÀå ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ G¥ÁzsÀå CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 236936576834..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï n ZÀAzÀæªÀiË½ PÉÆÃA wªÉÄäÃ £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 179 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1815 691989765454..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA PÉ À̧Ä§âtÚ ©£ï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 214/1,215/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 792739027172..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «£ÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï JA JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ s̈Àmï JA J£ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,10,211 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1140 537267191823..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ¤Ã®PÀAoÀ gÁUÉÆÃqÀÄ ©£ï PÁªÀÄAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15/2,16/2,16/4,18/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1284 222508883221..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæªÀiË½ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÁªÀÄAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15,16,18 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1284 441648446265..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ©£ï PÉ JA gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 300 259889675923..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f ¥ÀæPÁ±À ©£ï PÉ VjAiÀÄà¥Àà UËqÀ vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 46¦2,37¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 684 711081018222..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÁAvÀ © PÉ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 113 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 864096894543..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © ¦ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ÀàAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 29,34,35 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1605 828730008886..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C±ÉÆÃPï f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï JA J¯ï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 333/2,333/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 822011642287..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï ©£ï r ¸ÀÄ§âgÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 586894231070..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï PÉ J¸ï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 22,48 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 539062830676..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï Dgï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÀÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41,46, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 408 653795650933..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VjÃ±ï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7/5, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 593155972889..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆ ©£ï É̄Ãmï ¸À§¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141/3 C.¸ÀA 660 911812694492..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆwð ©£ï J J¸ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀjªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 579 385512473000..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉÃªÀiïì ©£ï C É̄UÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÉÆ©£ï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 59/5,61 C.¸ÀA 924 598976765128..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁdªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥Àà UËqÀ  JA ºÉZï UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1312 890633310836..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C±ÉÆÃPï JA ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ JA ºÉZï UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 790603833371..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ « CgÀÄuÁZÀ® ¨sÀmï ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 336 475247769586..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï zÉÃªÉÃAzÀæ UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 70/1,72 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2280 709354160878..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ ºÉZï JA ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 96,101,20 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1620 28377345911..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 217 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4200 277094599084..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï © Dgï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,01,08,170 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2148 776134518955..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ J¯ï JªÀiï ©£ï J¯ï J£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ
69¦1,75/2¦3,90,91,95,211,21

4,33
¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 903149495285..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî ©£ï « J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ̧ À¨Á ಕಪ 116,244,95 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2400 550008606905..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï ¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 5670053411248..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ vÀAPÀªÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ̧ À¨Á ಕಪ 97102117/3,117/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 857219487001..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ¤Ã¯ï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3613 455964640267..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ¢üÃgï J£ï ©£ï £ÁUÀgÁeï gÀªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 22 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3504 488541630128..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © AiÀÄÄ GªÉÄÃ±ï ©£ï © © G¥ÉÃAzÀæ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60/4,95/2,105,95/2,60/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2988 462346147834..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï ZÉÃvÀ£ï ¥Àæ¸Ázï ©£ï J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1537 298847535936..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ AiÀÄÄ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå  PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1620 802365511737..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ºÉZï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ºÁ®¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,73,10,91,08,104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1428 448205185756..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï ºÉZï «eÉÃAzÀæ ©£ï ºÀÆªÀtÚ UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10,41,06,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 532829077558..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ºÉZï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 194 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 327271039672..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ © gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ©£ï PÉ ¹ ¨É¼Àî¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 16,71,28,252 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3264 653030744554..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁA AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 31/2,31/3, C ¸ÀA 864 778948662748..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃf¤ PÁªÀÄvï PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï PÁªÀÄvï ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,70,255 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 939388304013..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17/2,17/3,19/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1584 363378627769..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ̄ ÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 130/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 887732640598..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï n ¸ÀwÃ±ï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 25,27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 962369650869..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀZï « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀArvï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,74,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 730080480640..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï eÉ ¤¸Ágï CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 790449613371..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ CZÀÆÑgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 121,122,123/¦1,123/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1260 984146068008..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÉÃtÄPÀ ºÉZï J¸ï PÉÆA GzÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï PÉ © ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 385376443714..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï J¸ï J¯ï ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 52,53,54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 916812642449..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ F PÉ gÁeïPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 33,133,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 546978402815..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï © ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,94,184 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672 524896202951..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © PÉ CtÚAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17/4,78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1332 261115439496..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © ¦ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀÄå ¨Á®£ÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 230,207,208,240/2,240/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1392 78770498979..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ fAiÀÄ G¯ï ºÀPï ©£ï C§ÄÝ¯ï CfÃeï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 322/3,196/7 C ¸ÀA 1531 994925738055..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 134,107,106,134/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 323659906557..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r J C§ÄÝ¯ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,41,30,31 C ¸ÀA 2580 6175680720634..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ E«ÄÛAiÀiÁeï ©£ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,30 C ¸ÀA 564 414536897753..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ « ²æÃPÁAvï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1/6,2/2,2/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1575 222067072045..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå ©£ï ©µÀÖ¥ÀàAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,03,204 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 851020976322..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ºÀÆªÀtÚ ©£ï ²ªÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 109,51/3,51/2,51/5,54/1,54/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 991484939172..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÉ zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 260,104/12,134/3,134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 948547771763..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÊ J¯ï  zsÀªÀÄðAiÀÄå  ©£ï °AUÀ £ÁAiÀÄÌ AiÀÄqÀÁÛ¼ï PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,30,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 588 672432251438..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © E ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï E¨Áæ»A ¸ÁºÉÃ¨ï̈ sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 287,286,17/3,17/4 C ¸ÀA 600 461625174197..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀ¼À̧ À¥Àà £ÁAiÀÄÌ n J¸ï ©£ï ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,25,126 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 806522038350..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA n »jAiÀÄtÚ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ºÀÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 960782174941..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 5¦,10/5,11¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 252694922374..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀªÀiÁ£ÁxÀ s̈ÀlÖ f J¸ï ©£ï £ÁUÀ s̈ÀÆµÀt ¨sÀmï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17/1,17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 464304875994..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ wªÀÄä¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 3/4,3/16,188 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116 889837191977..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃªÀÄw ¸ÀvÀåªÀw  © n PÉÆÃA dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 116¦,9/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 638149666940..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ © ²æÃªÀÄw PÉÆÃA ªÀÄÆwð n Dgï ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 130/131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 932499578550..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÉÊvÀæ n J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 208 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1022 917333656250…

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ EA¢gÀªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå UËqÀÄæ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,52,242 ¸ÁªÀiÁ£Àå 624 839493045231..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï r ¥Àæ À̧£Àß ©£ï J£ï J¸ï zsÀªÀÄðAiÀÄå UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,09,10,21,04,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 463513792218..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï JA gÁeÉÃ±ï, ±ÁgÀzÀªÀÄä , gÀd¤ dAn ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88/2,123/4,126/3,130/18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1416 644754786001..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀiï ºÀAzÉ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17,23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 894365826156..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n J¸ï ¥sÉÊgÉÆÃeï ¥Á±À ©£ï n J¸ï ¸À¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 207,279,257,247,C35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 813924533889..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¹ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ  ©£ï ZÀAzÉÃ £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÀÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19,01,92,194 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1764 294599127969..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ¢Ã¥ï ºÉUÉØ ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 420 443947399855..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï « ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØÀ ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ºÉUÉØ zÉÃªÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7/¦1,8/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 896226902739..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï J¸ï « PÀÈµÀÚgÁªï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 26,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 487693042184..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï PÉ £ÀAiÀÄ£À ©£ï ºÉZï J¸ï ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgï ºÉZï J¸ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 72,68/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552 323213082026..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÁÚ£ÀAzÀ ºÉ¨Áâgï PÉ f ©£ï UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå ©®UÀzÀÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60,61,20, ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140 391878935001..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï £ÁUÉÃ±ï gÁªï ©£ï ²æÃPÀAoÀ gÁªï PÉ « PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,2,249 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2532 535809314186..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 205,3/12,3/14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 336 331406776773..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 219/62.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1776 327804358470..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 32,10,33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 830639143146..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ªÀÄ® PÉÆÃA UÀuÉÃ±À ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 397295931518..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 699179553753..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ PÉ UÉÆÃ¦£ÁxÀ ©£ï eÉ J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨sÀlÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 106/1,102/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672 812686877437..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ±ÁAvï ºÉZï J ©£ï D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 96/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 168 682257783606..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦ J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104 402971547431..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C§ÄÝ¯ï CfÃeï  ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 105 C ¸ÀA 363 225507367890..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÊ¬ÄzÁ C¤Ã¸Á ©£ï r J C£Àégï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 31 C ¸ÀA 531 664856075261..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f F±ÀégÀ UËqÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 664878966208..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 274 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 643845717816..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀÄæ ©£ï PÀÈµÀãAiÀÄå UËqÀ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 274 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2160 212571087195..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ « ¦ zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15,61,57,158 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1800 263565674873..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÆuÁðA¨sÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï ºÉZï PÉ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 221/2,221/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 588 884246506434..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J © ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19/¦-¦4,20/2,21¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 285888704085..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10,11,05,10,61,08,107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1296 326300967066..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï JA ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,04,10,51,06,130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1656 439049977858..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,06,107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 667276175276..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï n AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ PÀÄtÂªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 55497933677..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃAzÀæ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÁåªÀÄAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10,11,18,121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1360 821574447025..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃ±ï ºÉZï J¸ï ©£ï ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 164 ¸ÁªÀiÁ£Àå 636 333887725744..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J¸ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ
35/3,32/3,32/1,39,30/2,29/1,1

95/2
¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 549302530674..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ²æÃ±À £ÁgÁAiÀÄt ©£ï JA J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¨sÀmï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 278539712644..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð gÁªï C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 209966073558..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð gÁªï ©£ï gÁªÀÄ gÁªï C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 253/2,193/2,195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1752 515351713462..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f ªÉAPÀl ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï gÁªï ¸ÀÆgÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 81/3,72/2,85 ¸ÁªÀiÁ£Àå 792 963373152015..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï Dgï »jAiÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¸ÀÆgÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/1¦2,63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 557934206918..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¹ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï ZÀAzÉÃ £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 229 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 580717453269..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï « ¦ ©£ï¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 160/1¦,153 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1890 873586915549..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zÀ±Àð£ï « AiÀÄÄ ©£ï « ¦ GzÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 158/3,156/2,158/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1404 660642027120..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï JA zÉÃªÉÃAzÀæ  , J © GªÀiÁ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 252/4,427 ¸ÁªÀiÁ£Àå 444 555362225028..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 132/¦2,44/3,36/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1596 968899914364..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï JA ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 427,215/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 590300109272..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C±ÀévÁÜªÀÄ UËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 187/2,182/5,185/1,186/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1180 351386090240..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 43/1,11/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 724840154312..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 43/3,15/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 516094091887..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6/1,6/2,36/1,398,1,11/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 766553572470..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ AiÀÄÄ JA ©£ï ªÀÄAd s̈ÀlÖ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 67/9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888 319016040818..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ºÉZï r ©£ï ºÉZï J¸ï zÉÃªÀgÀ s̈Àmï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 13,1,129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408 683238358493..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ À̧ÄAzÀgÉÃ±À ©£ï PÉ « ¥ÀÄlÖgÁAiÀÄ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840 589945855451..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¢£ÉÃ±ï r J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 13,81,36,174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1230 777815897492..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r Dgï ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 122,96,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 967 413931264129..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¯ï ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï J Dgï ®PÀëöät  gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7/1,137,138 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3096 553906472282..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ ªÀÄÄPÀÄAzÀ ©£ï ¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå JA É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 91,93,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1836 816189861779..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ¸ÁzsÀÄ ©£ï PÁA¥ÀgÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÃgÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 37,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 291894957333..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f J¸ï GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ CUÀ¼ÀUÀAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1425 593826736681..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀ«±ÉÃRgï J  J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645 933358939352..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840 872885423567..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦ ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 117,96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128 213928321355..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÁ®¥Àà UËqÀ ©£ï ²AUÀ¥Àà UËqÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17,91,21,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936 832233743718..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ºÉZï « ©£ï ºÉZï «µÀÄÚ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804 533447016476..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï J¸ï ¸ÀÄgÉÃAzÀæ  ©£ï J¸ï ±ÁAvÀgÁdAiÀÄå CwÛPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 762341161525..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 283 775930046510..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64,60/3,60/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 566 434498113892..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r Dgï  gÀ«ÃAzÀæ ©£ï r gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,40,141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2112 782945601606..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ L J¸ï ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï L PÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 985383095282..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï n gÀvÁßPÀgÀ ©£ï wªÀÄä¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65,1,61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2820 230212027156..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï PÉ À̧wÃ±ï ©£ï PÀ¼À̧ ÀAiÀÄå ºÉ¨Áâgï ¹ÜgÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 21/2,29/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864 539701063642..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C£ÀAvÀAiÀÄå J « ©£ï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 178 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 377853564506..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 72,1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 789 703974731619..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J ¹ ¸ÀA¥ÀvïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÉZï ¹ a£Àß¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57,32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2376 889420601077..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f ªÉÆÃºÀ£ï gÁªï ©£ï ºÉZï J¸ï UÀuÉÃ±ï gÁªï CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 941722680161..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃzsÀgÀ ºÉ¨Áâgï J£ï J  ©£ï C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ ºÉ¨Áâgï J£ï Dgï PÀ®ÄèUÀÄqÉØ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 68,69,74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 579 928536494084..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ J d£ÁzsÀð£À gÁªï ©£ï PÉ C£ÀAvÀgÁªï J¯ÉªÀÄqÀ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 13,6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 507537500010..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n ±ÀAPÀgï ©£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 687434029988..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n J¸ï ¥Àæ À̧£Àß ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 810407541652..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r ¦ zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀÄæ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10,51,02,120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 282060536183..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « UÀuÉÃ±ï ©£ï ºÉZï «±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828 631880919445..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J¯ï ±ÀÈAUÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï J£ï Dgï ®QëöäÃ£ÀgÀ¹AºÀ ºÀÄ°UÀgÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,28,129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 305362149805..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 315802059869..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J Dgï gÀ«±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉØ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1699 259156511546…

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 372147864599..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀjtÂvÀ PÉ ©£ï gÀ«±ÉÃRgÀ J J£ï ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,52,145 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264 892769896092..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï UÀAUÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 66,69,70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 261611155432..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J ¹ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1464 921567438741..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 917 272584054789..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VjdªÀÄä PÉÆÃA ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ºÀÄ°UÀgÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 187,131/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 579 931032788096..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GzÉÃ±ï PÁgÀAvÀ ¦ J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ PÁgÀAvÀ ¦ J£ï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 565648154575..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J¸ï «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA J£ï J¸ï ²æÃzsÀgÀ ªÀÄÆwð UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 3,5,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 330992144700..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f wªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£É ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï UÀAUÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 70,69,68,66/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 628739866558..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ IÄµÀ¨ï J Dgï ©£ï gÀ«±ÉÃRgÀ J J£ï ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 152/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 237816104528..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï ªÀÄÄgÀÄ½ÃzsÀgÀ ©£ï PÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 964961929105..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï dUÀ¢Ã±À ©£ï ºÉZï J¸ï ±ÉÃµÀÀVj UËqÀ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1983 950601821518..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n Dgï «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï n f gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå CwÛPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 44,42,43,49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2520 978397863278..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J © GµÁ ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉZï ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61 ¸ÁªÀiÁ£Àå 300 580241957906..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄfvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 112/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 315 305493063520..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GªÀiÁ PÉÆÃA ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,12,106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630 256295550547..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ºÉZï © ©£ï §ÆZÉÃ UËqÀ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 119/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 738210571686..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «±Àé£ÁxÀ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå ºÉZï J¸ï vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 18/2J,15/1,16/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1680 804410505283..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉÆÃ¸É¥sï ªÀÄ¸ÀÌgÉAd ©£ï xÁªÀÄ¸ï ªÀÄ¸ÀÌgÉAd UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 36/¦2-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 749604948912..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÁ¸ÀÌgï ºÉZï n ©£ï wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 113/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 468 355573676143..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±ï © f ©£ï UÉÆÃ¥Á¯ï £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 649268945252..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CAvÉÆÃtÂ ¦gÉÃgÁ ©£ï ¦Ãlgï ¦gÉÃgÁ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 52/2 C.¸ÀA 340 689572284256..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zÀÄUÀÎ¥Àà J « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 324286050392..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n J¸ï  É̄ÆÃPÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1653 563469343437..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA gÁWÀªÀ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 869711677330..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï JA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2/5,3/1,3/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1368 338693664601..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J n gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï wªÀÄä¥Àà£ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 190/1,220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 590812556455..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï JA gÀ«PÁAvÀ ©£ï ºÉZï « ªÀiÁ£À¥Àà »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 201,118/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1366 673028838811..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,41,18,112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 899724061861..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¦ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1852 412182652676..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ n xÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï PÉ « xÉÆÃªÀÄ¸ï UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 36 C.¸ÀA 1200 436486308964..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ J¸ï ©£ï PÉ ±ÀAPÀgÀ s̈Àmï ºÀÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 96/1,251/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 596152531375..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ JA PÀÉÃ±ÀªÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 962627928748..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï ¥ÀæPÁ±ïªÀÄÆwð ©£ï £ÁUÀ s̈ÀlÖ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 271 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 289073324414..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ£ÀAzÀ PÉÆÃA  J J¸ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀjªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 378 355604917854..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄlÖ ¨sÀAqÁj ©£ï UÀÄAqÀ s̈ÀAqÁj ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 83/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 508755238511..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©Ã© gÀ»ÃªÀiÁ §£ï JªÀiï ºÉZï ªÉÆ»¢Ý£ï ¨Á±À PÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 820982146207..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀeÉÃAzÀæ © PÉ ©£ï © PÀÈµÀÚgÁªï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10/2.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 208118782014..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀÈAUÉÃ±ÀÀégÀ © PÉ ©£ï © PÀÈµÀÚgÁªï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 33,71,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1425 571782425533..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï C É̄UÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÉÆ©£ï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61 C,¸ÀA 570 875234165632..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄµÀàgÁeï ©£ï C É̄UÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÉÆ©£ï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60/3 C.¸ÀA 324 874893835496..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £À«Ã£À J PÉ ©£ï J J¸ï PÁ¼À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ºÉzÉì PÀ̧ À¨Á ಕಪ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 781 477435737205..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J¸ï ±À²±ÉÃRgÀ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 306/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 708149387357..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f J¸ï ¸ÀwÃ±ï ©£ï f J¸ï ¸ÀÄ§âgÁªï PÉ®PÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 50,51 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 492 972342506531..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ É̄ÆÃZÀ£À ©£ï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ G¥ÁzÀå CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 251 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 849 338291498474..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ G¥ÁzÀå ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ G¥ÁzÀå CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 491039608634..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï Dgï ªÀÄAd¥Àà ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 47/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 396 662750811654..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄAw © Dgï f.¦.J UËvÀªÀiï ©£ï £ÀgÉÃ±ï PÉ J¸ï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 89/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1200 623079445965..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ n PÉ ©£ï n « PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 312 723667295837..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÀqÉ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 39/¦2,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 633 710245876342..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀÉÃµÀ¥Àà ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60/8,60/9,105,95/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1716 421178331790..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÁwéPï © J¸ï ©£ï © n ±ÉÃµÀ¥Àà £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92/1,95/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 384 761861841759..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï ±ÉÃRgÉÃ UËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 247 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 994 921206365507..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄ£ÉÆÃeï J¸ï r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ f J¸ï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92/1,127,58/1,73 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2448 458002135668..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CuÉÚÃ £ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÁUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÉzÉì PÀ̧ À¨Á ಕಪ 122,24,28 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 803174578753..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï r £ÁUÉÃAzÀæ UËqÀ ©£ï zÁ¸ÀtÚ UËqÀ GqÁt PÀ̧ À¨Á ಕಪ 4/7,161,3/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 393 673630617263..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ °Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,38,28/3,28/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2472 80409486541..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41,42,43,44,45,124,/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4597 619097129410..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r f ¥ÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ  UËqÀ ºÉZï J¸ï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 124 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1050 379385209089..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,17,118 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 923573167732..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 117/3,118/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 168 588804411031..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 36,65/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1800 504881754492..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 54/1,58,63,75 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 922035477080..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÀÀÝªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ  vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 814554163462..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA ²æÃzsÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 720 233141841667..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ « PÀÈµÀÚ ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 119 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1344 263065872559..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï PÉ UÀuÉÃ±À ©£ï ºÉZï n PÀÈµÀÚªÀÄÆwð vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20/3.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1032 932135883685..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C°é£ï ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï C É̄UÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÉÆ©£ï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60/1 C.¸ÀA 348 208241998096..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀÄ¥Àà £ÁAiÀiïÌ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 206 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 420 963286520355..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 118/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 860768743701..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁªÀðw J¸ï J ©£ï J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1/¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 267010862258..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « ¢Ã¥ÀtÚ ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 47,48 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 918558124687..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï PÀÈµÉÆÚÃf gÁªï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 904 233062040752..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÆÃºÀ£ï ¯Á¯ï  PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,14,46 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1882 606170777938..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f f ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï  VqÀØAiÀÄå CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 233/1,233/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 855 665325831866..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï ¸ÀÄgÉÃ±ï  ©£ï £ÁUÉÃ±ÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 252 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1460 404541217668..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àæ¸Ázï ©£ï PÉ À̧Ä§æªÀÄtå ¨sÀmï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 66,67 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 504 515199750608..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA Dgï C£ÀAvÀAiÀÄÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 223 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 365002043274..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 63 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2100 778637392949..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © Dgï ²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï gÁWÀªÉÃAzÀæ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 916761074087..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÉÊ PÉ gÁªÀÄ ªÀÄÆwð ©£ï PÀÈµÀÚ s̈ÀlÖ PÀÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 214,58,/1,62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 520990218266..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï ªÀÄ°èPÀ ©£ï ºÉZï n ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 109/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 923509445836..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï n ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï ºÉZï Dgï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 110/3,110/2,102/3,107/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1989 431303376757..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄvÀÛ° ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀ¥Àà ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 36/3,38/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 990085407016..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ J¸ï ²ªÀ¥Àà ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ
72,55/1,54,56/1,56/4,46,47/1,

45
¸ÁªÀiÁ£Àå 2820 375401572034..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï M gÀvÀßªÀÄä PÉÆA ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄÌ ZÁªÀ®®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/¦2,64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1836 234869913367..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀÝtÚ UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ
138/5,141/5¦3,151/11,151.12,139

/4,141/4r,134,135/¦2
¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 519774535176..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA ¦ £ÁUÀgÁeï ©£ï JA ¹ ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82,83,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 978820338860..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « ²æÃzsÀgÀ ©£ï ºÉZï J ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11/3.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1460 204862681154..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð ªÉÊ J£ï ©£ï £ÁUÀ s̈ÀÆµÀt CrUÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 306/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 670477504148..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,58,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 977431928763..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï Dgï UÀuÉÃ±À ªÀÄÆwð ©£ï  J¸ï gÁªÀÄ gÁªï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 94/2,94/1,95/284/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 291773787135..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀuÉÃ±ï gÁªï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 40,42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2148 923454930816..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f ªÁªÀÄzÉÃªÀ gÁªï ©£ï ºÉZï UÀuÉÃ±ï gÁªï ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 140/9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 678 958929895232..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï «dAiÀÄzÉÃªÀ ©£ï J f ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 10/3,11/2,20/1,21/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 958 518484061840..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï f ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÀÄAqÀtÚ UËqÀ  ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 139,99,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1491 348973675883..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J JA ¦ vÉÃd¹é ©£ï J J¸ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 77,80,96,45,46,47 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3150 908866904651..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ azÀA§gÀ J£ï r ©£ï zsÀªÀÄð £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 324070096706..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ £ÁUÀgÀvÀß ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÉZï r ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 16/¦5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152 262821432174..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ±ÉÃµÀVj £ÁAiÀÄÌ ©£ï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 167/5,337/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1590 201315670315..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © « ²¯Áà ©£ï gÁeÉÃ±ï ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 167/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972 728220880123..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï JA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ºÉZï PÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,134/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1774 200059825690..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r Dgï C§ÄÝ¯ï ¤¸Ágï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃªÀiï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 51/2 C ¸ÀA 288 652964785608`

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA ¹ ªÀÉAPÀAiÀÄå UËqÀ ©£ï ZÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 3,5,8,14,7,104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008 670485326877..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ n gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©£ï wªÀÄätÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,68,11,91,17,118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1386 533455110286..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï © J¸ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 54/2,57/2,64/14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 646053591798..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C«ÄvÁ JªÀiï PÉÆA © J¸ï dUÀ¢Ã±ï ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 51/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 317560710094..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀ«±ÀAPÀgï J£ï ¹ ©£ï a£Àß¥Àà  UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,45,124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 642395797400..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï C¥ÀàtÚ UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 32/8,40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 714119751427..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J PÉ ªÀÄºÁ¨sÀ̄ ÉÃ±ï ©£ï J PÀÈµÀÚAiÀÄå ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 01/307/308 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 991281198743..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï gÁeÉÃ±ï ©£ï ±ÉÃµÀVj £ÁAiÀÄÌ ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 33711,337/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 442163742673..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ºÉZï zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÀÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1032 493148053563..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉ JA ©£ï ªÀÄºÁ§®AiÀÄå PÉ « PÀÄtÂªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20/2,22/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 300 837607538352..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ JA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ
81/1,82/11¦3,92/1,91,92/2,92/

4,92/8
¸ÁªÀiÁ£Àå 1380 543331039416..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 62,58,219 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3720 237147141181..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 21,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408 207898169561..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï n ªÉAPÀlgÁªÀÄ s̈ÀlÖ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 188/4,188/5,188/8,188/9 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 374519180249..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «±Á¯ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄt¥Àà ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 59/2,61,62 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1152 487437375758..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ « ¥sÀtÂgÁd s̈ÀlÖ ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwð s̈ÀlÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 75,76,77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1320 235467905565..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f « PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï eÉ «µÀÄÚªÀÄÆwð  ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 78/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 468 216162466743..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï £ÁAiÀÄPï PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 250/1,128/¦-92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1464 705988084479..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï ¥Àæ À̧£Àß  ©£ï © PÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 276/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 597 503212558817..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï VjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÁ®ÄävÀÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 66/1,5/¦,4/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1212 303905840755..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA PÉ ªÀÄºÁ¨sÀ̄ ÉÃ±ï ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,36,137 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2568 808949129492..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ºÉZï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,00,166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1531 995725146094..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ F n PÀÄªÀiÁgÀtÚ ©£ï F J vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 107/3,108/3,102/2,118/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1296 821667598493..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CfÃeï SÁ£ï ©£ï §ÄqÀ£ï SÁ£ï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 47/1,21/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456 331196302146..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ Dgï ²®à ©£ï ¥Àæ À̧£Àß © J¸ï ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 186 ¸ÁªÀiÁ£Àå 535 462418680719..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ df AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï UÀt¥ÀàAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 862109131368..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï ZÀAzÀæPÁAvÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 111/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1332 451357450465..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸Àétð®vÁ PÉ J¸ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÉ ¹ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 244640104339..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÁÝAvÀ ¹ PÁAvÀ ©£ï ZÀAzÀæ PÁAvÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 343928432234..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 171¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 809314345232..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¹zÉÝÃ £ÁAiÀÄÌ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 192 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 942458127805..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¥ÀArvï ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀArvï ºÉZï «ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 174/1,175/3,174/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140 928956130516..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ J ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï PÉ J ²ªÀ¥Àà ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 178/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 934414002504..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C«£Á±ï ±ÉnÖ ©£ï «oÀ¯ï ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 146/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188 848433821626..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï PÉ J¸ï ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 215 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 292139551504..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 189/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 213614160885..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÉÊPÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 230/1,194/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2016 312169405341..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï eÉÆÃAiÀiïì C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 110/2,112/2,113/2,47/1¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1158 310226953257..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÁ¸ÀÌgÀ © J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ © ¦ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 95/3,95/1,190,96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2076 499172552166..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀÄæ © ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 218/2,221/1,227,227,225/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408 848314927797..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ « VÃvÁ ©£ï J£ï ¹ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 252 590300108655..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÉZï J¸ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 8/1,112/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1483 96203172810..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ±À²PÀÄªÀiÁgï ©£ï J JA UÉÆÃ¥Á® C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 4,19,10,11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1752 357660076114..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 85,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645 387159416163..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «£ÀAiÀiï « ºÉ¨Áâgï ©£ï «µÀÄÚPÁAvÀ ºÉ¨Áâgï C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 962746380063..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï J ¸ÀÄ£ÀßtÚ  C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 573 779322261639..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆA J ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,69,168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 860 963976630630..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 192/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1644 554771279287..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï PÉ «eÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 40/41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1531 504712496887..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÉZï Dgï ºÁ®¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 420160155121..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17,11,72,128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888 213563632214..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï J ¹ UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 106,108,100, ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 792900609773..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ E © zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï ¨É¼ÀîtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 36,37.40,115,133 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 386033092532..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ºÉZï ªÀÄÄgÀÄ½ ©£ï PÉ »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 897901452479..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J£ï Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 381 665106933933..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï PÉ gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ²gÀPÀgÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 25,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 504 684365726432..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © E ªÀÉÆºÀªÀÄäzï ºÀÄ Ȩ́Ã£ï ©£ï E¨Áæ»A  ¸Á¨ï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 286,285,17,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1272 721405621851..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n ¹ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,17,11,81,19,128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552 822517630073..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉZï PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58,63,269 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1308 263675920207..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA f gÀªÉÄÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92,15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1512 715037285199..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA f ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,92,4,72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 449714331135..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA FgÉÃUËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74,2,15 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 624 787668511758..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12,21,15,12,31,76,177 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 941484410037..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1248 893740561450..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 228120932711..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ. ¹ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ PÀÄ¥Àà½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 237165912872..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀ¸Áé«Ä J¸ï J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ gÁªï ¸ÀÆgÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 313095760616..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ À̧Ä s̈ÀæªÀÄtå s̈Àmï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ s̈Àmï ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/2,61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 444 450667200320..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA ²ªÀgÁªÀÄ gÁªï PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 231/243 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 787407700313..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀjÃ±ï PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 271 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 280517617227..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï Dgï ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï J¸ï ºÉZï gÁªÀÄAiÀÄå ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/1,65,59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612 868306826474..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï UÉÆÃ¥Á® gÁªï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï PÉ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57,269 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1212 850727683801..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA f gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï JA UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 25,41,99,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2256 922873781839..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÉ Dgï J¯ÉªÀÄqÀ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1077 617777242685..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¹ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÆwð ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 699440994214..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VjAiÀÄªÀÄä PÉÆA ®PÀëöät UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 77,78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 728710415650..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f Dgï ªÀgÀzÀgÁeï ©£ï f « gÀWÀÄ¥Àw gÁªï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 80/2,81/2,82/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1930 488822694425..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀWÀÄ¥Àw f « ©£ï ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88,89, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2628 355011010324..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀÄlÖ zÉÃªÀgÀAiÀÄå dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2988 214125294599..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ n zÉÃªÀgÁd ©£ï vÀªÀÄätÚ UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 84,71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 473385284112..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ © ZÀAzÉæÃ UËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃ UËqÀ zÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82/5,83/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 478 422481857669..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « ¥ÀÄlÖ¥Àà ©£ï ªÉAPÀltÚ UËqÀ CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 62,162,63,73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1942 548815235666..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ Lj£ï ¥ÀvÁæªÉÇÃ ©£ï «PÀÖgï ¥ÀvÁæªÉÇÃ CwÛPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 78,78,82,182,178 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2010 758987125605..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA C£ÀAvÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 245 ¸ÁªÀiÁ£Àå 180 919500912034..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉZï n ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï ºÉÆ£ÀÀßUÀÄAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 673282685145..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀÄAqÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 743823751394..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 809247035348..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÄ À̧ÄªÀÄ®vÁ PÉÆÃA JA f C£ÀAvï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 203 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 920525722894..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¸ï «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï PÉ « ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 9,11,13,14 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 324 267338907597..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ n ªÉÆÃºÀ£À ©£ï PÉ Dgï wªÀÄä¥Àà UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 76,82,76 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1416 215809384426..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J¯ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï °AUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 17,123, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3624 228379951163..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA PÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,09,211 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 895776755736..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ©£ï ©gÀPÀ® ¥ÀÆeÁj CAzÀUÁgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 28,29,30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924 643938324200..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï gÉÆÃ»vï ©£ï © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 80/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804 547457444552..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï J£ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï £ÀgÀ¸À¥Àà UËqÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 538323652503..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï ©£ï PÉ « ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,13,14,9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 624 686295967125..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgï J J¯ï ©£ï J ¦ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 585 420033318534..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀ« ¥ÀæPÁ±ï PÉ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ ºÉZï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 34,35,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 430172543384..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J ¹ dAiÀiÁ PÉÆÃA ºÉZï JA UÉÆÃ¥Á® UËqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 893845029982..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÁ£ÀQ PÉ J¸ï ©£ï gÀvÁßPÀgÀ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 35,95,100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3156 444273255199..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀß ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 9,91,01,109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1860 930536735967..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ °AUÀ¥Àà ©£ï PÉ ¦ ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,71,19,121 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1068 543303588529..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï J¸ï gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 83/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 226428144226..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¢ÃQëvï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±ï  PÉ J¸ï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 27,39 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 816 411710656711..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀjÃ±ï ºÉZï n ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,4,208 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 698889402318..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀ¥ÀÀæPÁ±ï JA ¦ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ ºÉZï ªÀiÁaPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23,35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 541402406465..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃzsÀgÀ ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,17,118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 668 943153164936..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ qÁ«ÄAiÀÄ£ï r PÀÄ£Àí ©£ï PÁì«AiÀÄgï r PÀÄ£Àí CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2,66,29,42,96,304 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1380 413717050048..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ J£ï n ©£ï vÀªÉÄäÃ UËqÀ CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 258 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 4544994909953..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 666 389097194243..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PË±À®å PÉÆA gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 199 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1320 410371542085..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J « ¸À£Àäw ©£ï J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 212386012152..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¹ C±ÉÆÃPÀ ©£ï ºÉZï Dgï  a£ÀßAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 441 315050979930..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï J UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 295 908648262214..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA « ®°vÁ PÉÆA © CtÚ¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116 437800270267..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå  UËqÀ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92,93/1,92,93/1,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924 852440651084..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 293/1 ¥À.eÁ 168 450094163352..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄ ©£ï zÉÆqÀØ ªÉÄÃ¹Ûç ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 134 ¥À.eÁ 240 326535749587..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÁ¨sÀ® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 57 ¥À.eÁ 480 561528236577..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ f ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï UÀt¥ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ªÀÄQÌPÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 410733918808..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ JA JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1230 566862717117..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J f ¥ÀæPÁ±ï ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 38,39,62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2052 237478928384..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ f J C£ÀAvÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 245/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 372 573642830537..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r « ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ `PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 209 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 232607253706..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï a£ÀßAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 93 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 375707054986..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © Dgï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚgÁªï ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉvÀÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 77/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1452 515219814798..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄzsÀÄ À̧ÆzÀ£À JA eÉ ©£ï JA Dgï d£ÁzsÀð£À ºÉÆ£ÀßUÀÄAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 26,27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1812 749072988842..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f J¸ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï ºÀgÀ¼Á£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,67,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2400 689112825596..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J J¸ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå PÉ®PÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 164,,155 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3036 554476201661..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © PÉ £ÁUÀgÁd ©£ï PÀÈµÀÚgÁªï ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 79,21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 963983448176..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © JA ªÀÄ®è¥Àà UËqÀ ©£ï © ªÀiÁ£À¥Àà UËqÀ zÀÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 944977448735..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA PÉ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1344 266170145500..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ « f ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA JA ºÉZï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 16/¦2,125,287 ¸ÁªÀiÁ£Àå 615 394600550029..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄÄzÉÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 21/3,24/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456 831518845827..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ J¸ï gÁeÉÃ±ï ©£ï PÉ J ²ªÀ¥Àà ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 178/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164 732521996929..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dUÀ¢Ã±ï gÁªï PÉ J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï PÉ ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 261/3,261/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1677 955959432621..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀÉÃRgÀ ©£ï N r ªÉÄÃ¹Ûç ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¥ÀeÁ 1020 692541146963..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄ®èAiÀÄå  ©£ï UÀÄdÓAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120¦4 ¥ÀeÁ 960 58660319476..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¦ £ÁUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 86,358 ¥ÀeÁ 2640 756062063232..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 181 ¥ÀeÁ 480 886760255889..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 244 ¥ÀeÁ 480 563393900472..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 293/1 ¥ÀeÁ 600 307837379602..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï a£ÀßAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 89 ¥ÀeÁ 960 748342955038..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÁd ©£ï ±ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 8 ¥ÀeÁ 1080 963966652093..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀA¢Ã¥ï J¸ï J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà J¸ï n ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 343 ¥ÀeÁ 468 793946663707..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀl¸Áé«Ä ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 46/4¦-¦,46/6 ¥ÀeÁ 408 684611224182..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀÁUÀ¥Àà ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 180/102 ¥ÀeÁ 876 862422662328..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆÃA JA gÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 171/4 ¥ÀeÁ 1032 363828127919..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¥ÀeÁ 1920 461136508360..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ © PÉ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 217 ¥ÀeÁ 960 452720137393..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C²é£ï ºÉZï ¹ ©£ï a£ÀßAiÀÄå ºÉZï Dgï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 89 ¥ÀeÁ 1725 442472457398..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä PÉÆA zÀÄUÁð £ÁAiÀÄÌ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,44,172 ¥ÀeÁ 1500 424483485910..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀÄQätÂ PÉÆÃA zÀÄUÁð £ÁAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 144 ¥ÀeÁ 468 416755964395..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï ©£ï zÀÄUÁð £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 144 ¥ÀeÁ 468 416227656365..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ §rAiÀÄtÚ ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥sÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 89,10,21,21,122 ¥ÀeÁ 2796 951275018086..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ Dgï gÀWÀÄ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ PÉÆÃqÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 113 ¥ÀeÁ 4800 850929234235..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀiïÌ CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 313 ¥À¥ÀA 720 949517547587..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 96 ¥À¥ÀA 840 257524673025..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¥À¥ÀA 1260 975571313794..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ © JA PÀÈµÀÚ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41 ¥À¥ÀA 480 874728371145..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 137 ¥À¥ÀA 660 689776166639..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÉÄÃ UËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃ UËqÀ ªÉÄt¹£ÀºÁqÀå PÀ̧ À¨Á ಕಪ 140 ¥À¥ÀA 960 715777665924..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 41/2,142/2 ¥À¥ÀA 1780

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VjeÁ PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74 ¥À¥ÀA 480 296689212110..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ °AUÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÁAqÀÄ £ÁAiÀÄÌ ºÀÉÃgÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 49 ¥À¥ÀA 170 883024981679..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÁAvÀªÀÄä ©£ï ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 65 ¥À¥ÀA 840 910710442757..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄÌ CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 315 ¥À¥ÀA 1440 206691034800..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ±ï © f ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 649268945252..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉÃ±ÀªÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï f ¦J ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 962627928748..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÄ À̧ÄªÀiÁªÀw PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉÃgÀÄPÀÄrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 314663736315..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀË¸Àgï ¨Á£ÀÄ PÉÆA PÉ JA DjÃ¥sï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 C.¸ÀA 426165745637..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ZÀAzÀÆ  ¥ÀÆeÁj ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © f »jAiÀÄtÚ ©£ï © J¸ï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 853792034875..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 14,16,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888417416022..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ËªÀÄå PÉÆÃA ±ÉÊ É̄Ã±ï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 482143738823..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J « ¸À£Àäw  ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï © Dgï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 212386012152..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦ ¹ ¸ÁªÀÄÆåªÉ¯ï ©£ï ZÉjAiÀÄ£ï ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 192 C.¸ÀA 884464726029..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 399325933697..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 814501585804..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ ©£ï QlÖAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 159 ¸ÁªÀiÁ£Àå 310894753782..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © PÉ ªÁ¸À¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ §®UÁgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 221219338254..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «¤ß ¹PÉéÃgÁ ©£ï ¸É®ézÀgï vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 122 C.¸ÀA 384557883651..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©AvÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 987332393876..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±Á°¤ PÉ Dgï  PÉÆÃA PÉ Dgï ²æÃPÀgÀ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 191 ¸ÁªÀiÁ£Àå 868176447212..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 812177954739..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 347165869509..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ J © ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄå ºÉUÉØ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 436396309637..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«±ÉÃRgÀ J Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉØ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 34/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 259156511546..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï PÉ PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð gÁªï JA J¸ï É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 33/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 961557859631..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀÁªÀÄAiÀÄå JA ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 235131339042..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ¹ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ºÉUÉØ CZÀÆÑgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 681715223193..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA r ¸ÀgÀ¼À PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À CZÀÆÑgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 759428384576..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï r ¸À«vÁ PÉÆÃA J ¹ «dAiÀÄ CZÀÀÆÑgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7312227116725..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¢ÃQëvï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±ï PÀ É̄ÌgÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 411710656711..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ¢üÃgï ºÉUÉØ J JA ©£ï J © ªÀÄAd¥Àà ºÉUÉØ É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 719005809820..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «£ÀÄvÁ © ¦ PÉÆÃA ªÀiÁ É̄ÛÃ±ï JA J¸ï ºÀÄ°UÀgÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 511446929386..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D É̄ ªÀiÁnð£ï CgÀ£Àß CUÀ¼ÀUÀAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 207118583719..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 64/2.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 210764468781..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁæªÀå PÉ eÉ ©£ï dAiÀÄgÁeï CUÀ¼ÀUÀAr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 282 ¸ÁªÀiÁ£Àå 439240073116..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgï eÉÆÃ¬Ä¸ï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 145 ¸ÁªÀiÁ£Àå 711769515280..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 704340004581..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ É̄èÃ±ï n JA ©£ï ªÀiÁzÀªÀ gÁªï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 719249181024..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¯ï ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä UËqÀ ©£ï ®APÉÃ UËqÀ \ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 662695113100..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA ®APÉÃ UËqÀ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11,61,19,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 266870610869..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀAUÁzsÀgÀ AiÀÄÄ JA ©£ï ªÀÄAdÄ ¨sÀmï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 319016040811..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdªÀÄÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 704340004581..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 754743043500..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄÌ ±Á£ÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 22/19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 404290320557..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï PÉ ®QëöäÃ PÁAvÀAiÀÄå ±Á£ÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630481987928..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄtÚ ©£ï ºÉÆ¸À§tÚ ©®ÎzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 216/¦-¦5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 527955374863..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®ÎzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 189 ¸ÁªÀiÁ£Àå 213614160885..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®ÎzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 215 ¸ÁªÀiÁ£Àå 292139551504..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥Àà ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 427 ¸ÁªÀiÁ£Àå 623301016644..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ ¸ÀÄ§âtÚ ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀAiÀÄå ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 355 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ UËqÀ PÉÆÃA «ÃgÀtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74,73,75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 605241145728..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À DjÃ¥sï PÉ JA ©£ï E¨Áæ»A ¸ÁºÉÃ¨ï ¤®ÄªÁV®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 171 C.¸ÀA 556010509496..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚ gÁªï ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 515219814798..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀªÀiÁð  ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 77.97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 348067795147..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 994145080097..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88 ¸ÁªÀiÁ£Àå 557820009718..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï JA £ÀmÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ s̈ÀlÖ ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 494793855886..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ.n ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï vÀªÀÄätÚ UËqÀ ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 251655991716..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉÃªÀÄ®vÁ PÉÆÃA C£ÀAvÀ ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 573725290505..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ f PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408246920124..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆÃ ©£ï ¸À¨Á¹Ö£ï ªÀÄZÁzÉÆÃ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 C.¸ÀA 911812694492..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀiÁ ±ÉnÖ PÉÆÃA ¨Á§Ä ±ÉnÖ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 111/2,97/*/3,96/ ¸ÁªÀiÁ£Àå 720525702024..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ Dgï GªÀiÁ±ÀAPÀgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄ s̈ÀlÖ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 93,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 701784332516..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀÄ®QëöäÃ « J PÉÆÃA gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 106/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630390629494..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄavÀ PÉÆÃA fÃªÀ£ï ¸¯ÁØ£ï UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 193 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648990204343..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁdªÀÄä PÉ Dgï ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 890633310836..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C±ÉÆÃPÀ JA ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 790603833371..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ © PÉ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 217 ¸ÁªÀiÁ£Àå 452720137393..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÃuÁ PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 683399700484..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÉÃAzÀæ © « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 929481331427..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃAzÀæ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234338350561..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå £ÀÁªÉð PÀ̧ À¨Á ಕಪ 294/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 78634095553..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉÃ±ÀªÀ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 224092354694..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï ²ªÀtÚ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 663435656853..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²Ã¤ªÁ¸À © J¸ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 461022573727..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA © f ²AUÀAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 100/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 485856953520..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © n ¥ÀÄlÖtÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 170,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 902871977331..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ ¹UÀzÁ¼ï CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 334 ¸ÁªÀiÁ£Àå 837242103430..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¹ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï PÉ Dgï azÀA§gÀ PÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 125,118,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 470317975979..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw gÉÃtÄPÀ gÁªï ©£ï ¦ J£ï gÀ«ÃAzÀæ CªÀÄär PÀ̧ À¨Á ಕಪ 5/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 493882793454..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀd¤PÁAvÀ PÉ n ©£ï wÃxÀðgÁeï CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 322 ¸ÁªÀiÁ£Àå 556628016926..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 315 ¸ÁªÀiÁ£Àå 405371257088..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥Àæ¸Ázï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå  ¨sÀmï CzÀÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 67/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 515199750608..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ eÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï PÉ Dgï dUÀ¢Ã±ï PÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972049666881..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £À¹ÃgÀzÀ CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d§âgï PÉÆ¥ÀÀà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 565226037523..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¯ï ±ÉÃ±ÀVjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄt CzÀÝqÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 341 ¸ÁªÀiÁ£Àå 352195068207..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ«ÄÃ¼Á PÉÆÃA ¸ÀwÃ±À £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 108/4,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 326300967066..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ À̧aw PÉ J¸ï PÉÆÃA ¥ÀæPÁ±À £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960841709257..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J¸ï «dAiÀÄzÉÃªï ©£ï J f ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 518484061840..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 310226953257..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÉAPÀmÉÃ±ï © ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà UËqsÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 162/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 226743964909..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÉÆÃ£ÀÄ ¥ÀÆeÁj ºÉÃgÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ s̈Àmï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 763311149268..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ J¸ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 837155725124..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ªÀÄ°èPÁ PÉÆÃA J ¹ CAiÀÄå¥Àà£ï PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45,64/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 867005219684..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀ¥Àà ºÉZï « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 580405515870..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r eÉ ªÀÄºÀªÀÄäzï C¥sÀÓ¯ï ©£ï r J PÉ C§ÄÝ¯ï d°Ã¯ï ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 46 C.¸ÀA 254729098101..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï ºÉZï f UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 163/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 340175110876..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 522548944193..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ªÉÆÃºÀ£À gÁªï ©£ï UÀuÉÃ±À gÁªï CrUÉ É̈Ê¯ï PÀ̧ À¨Á ಕಪ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 941722680161..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¹zÀÝtÚ UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 773290819107..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÁßPÀgÀ PÉ ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 233433867755..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀjÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ²ªÀ°AUÉÃ UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 363877926251..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀÉZï «£ÉÆÃzÀ PÉÆA «eÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 394016422066..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄzsÀÄgÀ PÉÆA ºÀjÃ±ï J£ï »gÉÃUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 394016422066..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ºÉZï ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà UËqÀ ZÁªÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಕಪ 212/3,212/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 829661187105..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï PÉ gÁªÀÄ ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï PÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ²gÀPÀgÀr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 25,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684365726432..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ£ÉÆÃeï J¸ï r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 92/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 958002135668..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨sÀªÁ¤±ÀAPÀgï J£ï vÉÃ®Ìgï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 539062830676..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA £ÁUÀgÁeï PÀÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 45 ¸ÁªÀiÁ£Àå 632415988134..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «eÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 819384248045..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄAw © Dgï f.¦J PÉ J¸ï £ÀgÉÃ±ï UËvÀªÀiï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 623079445929..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ¢üÃgï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgÁdgÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 488541630128..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÉÆ¼Àî ºÉZï PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð r « »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 88/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 392820411880..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃV »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 176 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645185362847..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ£ÀÄ J J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄÌ J JA »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 190/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 341702345207..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀ¥Àà ºÉZï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥sÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 756062063232..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 46/2  ¸ÁªÀiÁ£Àå 619097129410..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 99 ¸ÁªÀiÁ£Àå 591831333109..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 596174838457..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±ÀÀé£ÁxÀ ±ÉnÖ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 908336371446..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 74/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 940142132582..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï zÀÄUÀzÀUÀ¥ÀzÀ¥À ±ÉnÖ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 94/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 966046871757..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ±ÉnÖ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 94/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 827998543289..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄºÉÃ±À ©£ï dUÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408195310314..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J£ï ¥Àæ À̧£Àß ©£ï £ÁgÁAiÀÄt  ±ÀnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 452224719002..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VÃvÀ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612472179616..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄzÁÝ¸ï ªÉÆºÀªÀÄäzï ºÀAiÀiÁvï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 232 ¸ÁªÀiÁ£Àå 543912602656..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁfÃªÀiï SÁvÀÆªÀiï PÉÆÃA ªÀÄzÁÝ¸ï ªÉÆºÀªÀÄäzï ºÀAiÀiÁvï̧ ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 233 C.¸ÀA 742049917497..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J£ï wÃxÀðgÁdÄ ©£ï gÀ«ÃAzÀæ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 381763023170..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï J¸ï ²æÃ ºÀµÀð ©£ï ºÉZï J¸ï ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 205 ¸ÁªÀiÁ£Àå 646459651224..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ n PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ n « vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12/1.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 479316744045..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀl¥Àà UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 228 ¸ÁªÀiÁ£Àå 315782231759..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 338693664601..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J£ï ²ªÀtÚ ©£ï ²AUÀAiÀÄå ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 889449619321..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ±ÁAvï r PÉÆÃ¸ÀÛ ©£ï E£Á¸ï r PÉÆÃ¸ÀÛ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 202679559785..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï ©£ï «oÀ×̄ ï gÁªï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 252233663806..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÉØ vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಕಪ 39/¦2,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 710245876342..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA JA G¨ÉÊzÀÄ®è ©£ï JA ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉÃ¨ï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 802753459905..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï ¦ UÀuÉÃ±ï ©£ï J¸ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 567592682899..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀÄæ ¥ÀÆeÁj ©£ï CAvÀÄ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 131,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 803897650118..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¥ÀÄlÖ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 949575357321..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ JA PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708846061199..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CtÚ¥Àà ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 834261406443..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã±ï JA Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 71/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 941219150224..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À ¥ÀÆeÁj £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 386692537758..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄgÉÃ±ï ±ÉnÖ ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ±ÉnÖ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 5/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Á¸ÀÌ¯ï «AiÀÄA É̄ÆÃ¨ÉÆÃ ©£ï ¥Á¸ÀÌ¯ï É̄ÆÃ¨ÉÆÃ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 164 C.¸ÀA 866134576090..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ¦ UÀuÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 486714239228..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 786769026256..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J JA gÀªÉÄÃ±À ©£ï gÀªÉÄÃ±À £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 351851260121..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 959800778678…

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉæÃUÉÃj £ÀgÉÆÃ£Á ©£ï J £ÀgÉÆÃ£Á £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 161 C.¸ÀA 281911299190..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ « «ªÉÃ±ï ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 790605226349..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ « «WÉßÃ±ï ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzsÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 295296264437..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J © GµÁ PÉÆÃA PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 61/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 580241957905..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À eÁ£ï gÉÆrðUÁæ¸ï ©£ï PÀ£Áð¯ï gÉÆrðUÁæ¸ï £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 165 C.¸ÀA 332598769686..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥ÀÆeÁj ©£ï CAvÀÄ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 500395298616..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J « zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 19/3.. ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ J¸ï ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 461136508360..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À wªÀÄä¥Àà UËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 881676167104..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À GzÉÃ±ï PÁgÀAvï ¦.J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ PÁgÀAvï UÀÄqÉØÃvÉÆÃl PÀ̧ À¨Á ಕಪ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 565648154575..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï J¸ï «dAiÀÄ ®QëöäÃ PÉÆA J¸ï ²æÃzsÀgÀ ªÀÄÆwð ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 330992144700..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw gÁdªÀÄwAiÀÄªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 365 ¸ÁªÀiÁ£Àå 812492392488..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï ¦ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 729277985319..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÁßPÀgÀ eÉ PÉ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉUÉØ  eÉ J¸ï ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 218 ¸ÁªÀiÁ£Àå 749006110732..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀÁeÉÃAzÀæ eÉ.PÉ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉUÉØ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 366374050294..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉØ eÉ P ©£ï PÉA¥ÀtÚ ºÉUÉØ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 369747472696..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À f PÉ ªÀÄºÉÃAzÀæ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉUÉØ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 390662151647..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n Dgï ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 388311586996..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 15,16,253 ¸ÁªÀiÁ£Àå 593187272787..



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀiÁ®vÉÃ±ï JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ UËqÀ JA PÉ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 278133595418..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï ¹ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï a£ÀßAiÀÄå UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 882771470098..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï PÉ ZÀAzÁæªÀw PÉÆÃA ºÉZï ¹ ¥ÀæPÁ±ï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 481717277879..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C©üfvï ºÉZï ¦ ©£ï ºÉZï ¥ÀæPÁ±ï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 45014486721..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï ¦ C£ÀÄfvï ©£ï ¦ ¥ÀæPÁ±ï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 271098705338..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÉÆÃºÀ£ï ¨ÉÆÃ£ÀªÉAZÀgï CgÀ£Àß dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 201 ¸ÁªÀiÁ£Àå 294868217769..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ PÉ ¦ §£ï ¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀAiÀÄå dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 214125294599..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§âgÁdÄ JA « ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ±ÉnÖ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 126/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 644786625472..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CgÀÄuÁZÀ®A ©£ï CªÀiÁªÁ¹ ¦¼Éî dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 113/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 583133462045…

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÉAPÀmÉÃ±ï JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ UËqÀ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 198 ¸ÁªÀiÁ£Àå 824677300740..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J dUÀzÁA§¼À ©£ï CgÀÄuÁZÀ® ¦¼Éî PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 239 ¸ÁªÀiÁ£Àå 227316855143..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ²Ã® ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 105/2¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 799267917719..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £À¹Ãgï CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï PÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 102/5,106/3,105/1 C.¸ÀA 8000 565226037523..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ J¸ï C«£Á±ï ©£ï PÉ Dgï ¸ÀwÃ±ï dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 56¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 40000 615356599163..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 390536794601..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 85 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 812177954739..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ºÉZï PÉ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 101/1,108/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ©£ï ZËqÉÃ UËqÀ PÀÄ¥Àà½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 20/¦9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 237165912872..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÀAUÀ ©£ï f Dgï UÀuÉÃ±ï gÁªï ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 518876063166..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃªÀÄw JA ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA JA ¦ «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ̧ À¨Á ಕಪ 182/1,182/1,182 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 220827074393..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ UËqÀ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ̧ À¨Á ಕಪ 42,43,46/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 24000 619097129410..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï JA ®°vÀ PÉÆA gÀvÁßPÀgÀ PÀÄ¥ÀÀà½ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 910974883873..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï « PÀgÀÄuÁPÀgÀ ©£ï «µÀÄÚ¥ÀàAiÀÄå ºÉZï ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 533447016476..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉÄÃWÀ ±ÉnÖ PÉÆÃA «ÄxÀÄ£ï J¸ï  ±ÉnÖ £ÀÄVÎ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 24000 767731324367..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÉÃSÁ J¸ï ±ÉnÖ PÉÆÃA ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 104/¦23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 610132052539..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉÃªÀÄAvï ±ÉnÖ ©£ï ¸ÀÄzsÁPÀgï ±ÉnÖ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 167 ¸ÁªÀiÁ£Àå 15040 355570144452..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀWÀÄ Dgï ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ ªÉÄÃ°â¼Éæ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,51,127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 31200 850929234235

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀÈµÀÚ  M ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ̧ À¨Á ಕಪ 91/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 802728585951

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå É̄ÆÃR£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87,97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 8125177954739

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±Á°¤ PÉÆA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï É̄ÆÃR£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 868176447212

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ²æÃ PÉ n gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï C°UÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,41,220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 590812556455..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ PÉ J£ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï £ÉÃªÉÄÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 81,76¦ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 510313706493..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ J J£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1,55,156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 232776943200

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ C¤¯ï PÀÄ¯Á¸ï ©£ï eÁ£ï J¸ï PÀÄ¯Á Ȩ́ÆÃ PÀ¼À¸Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 1 C.¸ÀA 950000 776091936425..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ²æÃPÁAvï PÉ « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå PÉ ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 2/1,2/2,1/6,253/*,203/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 800000 222067072045

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ªÀiÁ É̄ÛÃ±ï PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಕಪ 60,80,81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 750000 840139715794..

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ 
« r ¥ÀÈyégÁeï ©£ï « © zsÀªÀÄðAiÀÄå UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಕಪ 127/5,127/6,127/7,128/4,1

60/4,168/3,169/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 800000    

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ §°UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VÃvÁ PÉÆA ¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 52 ¸ÁªÀiÁ£Àå 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768775009229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÉÃSÁ PÉÆA gÀvÁßPÀgÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 690538049325

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¤AUÀªÀÄä PÉÆA gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 654899063344

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸À»zÁSÁvÀÆ£ï PÉÆA £À¦üÃ¸ï CºÀªÀÄzï ©ÃdÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 312/p3 ¸ÁªÀiÁ£Àå
6671215285621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £À¦üÃeï CºÀªÀÄäzï ©£ï PÉ.C¸ÀÎgï ©ÃdÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 312/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 502313505446

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À PÉÆA £ÁUÉÃ±ï UËzÀqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 922670862735

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÀÁUÉÃ±ïUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 252 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780804648863

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ f.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 379 ¸ÁªÀiÁ£Àå 620160032934

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ºÀjÃ±ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ºÉªÀÄä¢ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA gÁªÉÄÃUËqÀ §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀ¸ÀÆÛj PÉÆA UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 172/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 768775009229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ²ªÀtÚUËqÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 371 ¸ÁªÀiÁ£Àå 799431594794

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ zÉÃªÀgÁeï ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/5. ¸ÁªÀiÁ£Àå 950739127753

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ²æÃzsÀgï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 474 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780014010443

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 76/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 671923886642

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀÀæ«Ãuï ©£ï UÉÆÃ¥ÁUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 232696703635

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 222 ¥À.eÁw 738246991471

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ C©üfvï ©£ï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 125/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 254780070035

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 661354506663

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 285715807941

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «PÀæªÀiï E£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 702959772560

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÀAPÀgï ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 324 ¥À.eÁw 468819265520

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ CuÉÚÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 308831376394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ¢Ã±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 47 ¸ÁªÀiÁ£Àå 634279329939

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 283 ¸ÁªÀiÁ£Àå 307190242778

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄªÀÄvÀ PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 384596569086



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «ªÀÄ® PÉÆA ºÁ®¥ÀàUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 745879049747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ºÀÁ®¥ÀàUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ UÀËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 47 ¸ÁªÀiÁ£Àå 831890505812

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÁUÀgÁeïUËqÀ ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ PÀÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 199 ¸ÁªÀiÁ£Àå 51349841682

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÉÆÃ¥Á®±ÀnÖ ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 208 ¸ÁªÀiÁ£Àå 228942816860

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀA¥Àvï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 239 ¸ÁªÀiÁ£Àå 724020319920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 224 ¥À.eÁw 592254925365

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ¨Áj ¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 423780099185

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀÀÈµÀÚ±ÉnÖ ©£ï ¨ÉÆªÀÄä±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 283839337971

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀÄzÉæÃ±ï ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 229 ¸ÁªÀiÁ£Àå 365183248310

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 261 ¸ÁªÀiÁ£Àå 939948175293

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ªÉÆÃmÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 203 ¸ÁªÀiÁ£Àå 399768041070

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dUÀ¢Ã±ï ©£ï zÉÆqÀØ±ÉnÖ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå 663149044483

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÀÆd±ÉnÖ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 188/4. ¸ÁªÀiÁ£Àå 536026051261

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï CtÚ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 188/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÀgÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ CwÛUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 17/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ GªÉÄÃ±ï ©£ï FgÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 26/9. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÁAwUËqÀ ©£Àßr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 558 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀwÃ±ï ©£ï UÉdÓ¥Àà ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 148 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 154/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 315 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768775009229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 241 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÀÉÆqÀØ±ÉnÖ ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÁUÀÉÃ±ï UËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «±Àé£ÁxÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 239 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ªÀÄÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 308555 ¥À.eÁw 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ZÀÄAqÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 ¥À.eÁw 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768775009229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃAzÀæUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀrzÁ¼ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ ©£ï w¥ÉàÃUËqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 210 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨Á¸ÀAiÀÄå ©£ï PÀÄAdAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 470 ¥À.eÁw 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 76 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁeÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀrzÁ¼ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ²ªÀgÁªÀiï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 148 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 300 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¤AUÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄ¼À®AiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 36 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 223 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dU¢Ã¥ï ©£ï ªÉÆÃºÀ£ï zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 304 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 237/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÉAZÀ¥Àà±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ¥Àà ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄzÀ£ï ¥ÁnÃ¯ï ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨ÉÊgÀAiÀÄå ©£ï PÉÆªÀiÁgÀAiÀÄå PÉAfUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49/1. ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÁªÀðvÀÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄAiÀÄå PÉAfUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ CgÀÄt ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173/p4 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 18 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UËgÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÀæAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 162 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ §vÀèAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 244/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdAiÀÄÄå ©£ï PÀÄAlAiÀÄå ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 146 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «A¥À PÉÆA ¸ÀA¢Ã¥ï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆA PÁ¼ÀAiÀÄå GUÉÎÃºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 206 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 46 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ§âªÀÄä PÉÆA wªÀÄäAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 32 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 330 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dUÀ¢Ã±ï UËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 138 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ©½UÀAiÀÄå HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 28 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ®PÀÀëöät ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 305 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï §ÄgÀÄqÀAiÀÄå ºÉÆ¸ÀªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 198 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÀÛgï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ¦üÃPï ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 304 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ©½AiÀÄAiÀÄå ©£ï ªÀiÁgÀAiÀÄå CAUÀr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 116 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

C°é£ï ªÉÆÃ¤¸ï ©£ï gÉÊªÀÄAqï 
ªÉÆÃ¤¸ï

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 19/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå
833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸Á«vÀæ ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 212/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 300/p4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄAzÀj PÉÆA UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 241 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 230/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï aPÀÌtÚUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 206 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ C£À¸ÀÆAiÀÄ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÀAiÀÄ£À PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 14/4. ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀÁdÄ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ©£Àßr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ®PÀÀëöätUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÉÆÃV¯É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 80 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367187322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ EAzÉæÃ±ï ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ºÁ¯ÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ C©üZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 464 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå C©üZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 464/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀgÀÄtPÀgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®ÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ©½UËqÀ ºÁ®ÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 184 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃAzÀÀæ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ºÁ®ÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ CtÚ¥Àà ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁdÄ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¦æAiÀÄ ©£ï gÁdÄ ©¼ÀÆîgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉÆÃ»¤ ©£ï dUÀ£Áxï §qÀªÀ£À¢uÉÚ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VÃvÁ PÉÆA ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ºÀAqÀÄUÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 132 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÀAqÀÄUÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ C©üZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 496 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ºÁågÀUÀÄqÉØ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 268 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå UÀÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀAfvï ©£ï ªÀiÁzÉÃUËqÀ ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ C©üZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 54/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 304 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÁªÉÃgÀªÀÄä PÉÆA CuÉÚÃUËqÀ ºÀAqÀÄUÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀæPÀ±ï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±Àï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 213/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ©£ï PÀÄPÀæ ¥ÀÆeÁj eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 496 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 565344 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ CPÀÌªÀÄä PÉÆA PÀ¯ÉèÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 210 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨sÁgÀw PÉÆA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 210 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÁªÀðvÀªÀÄÄä PÉÆA ¨sÉÊgÀAiÀÄå d£Áß¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¹Ã£À ©£ï ªÀiÁ¬Ä® ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 492 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ vÀªÀÄätÚ ©£ï vÀ¤AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 289 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï PÁqÉÃUËqÀ ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 16/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¤ªÀÄð® PÉÆA ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 179 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ AiÀÄ±ÉÆÃzªÀÄä PÉÆA £ÀAeÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 188 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆA gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 123 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 233 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÉÆÃ¨sÀ PÉÆA £ÁUÉÃ±ï PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 544/2. ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä PÉÆA ¨ÉÊgÀAiÀÄå CAUÀr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55 ¥À.eÁw 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 126 ¥À.eÁw 367107322089



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 479 ¥À.eÁw 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 336/1. ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¤AUÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 177 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 9 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ZÀ£ÀßAiÀÄå PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 2/p22 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄzsÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃ±ï ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀ£ÀßUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ C¨ïeÁ£ï ©£ï bÁ¥Á ¸Á¨ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 382 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¢ªÁPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 353 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ¥Àà ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ£ÀAzÀ ©£ï gÀªÉÄÃ±ï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÀÉÆÃ«AzÀgÁdÄ ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 274 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï dUÀ¢Ã±ï ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 299 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸Á«wæ PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 126/2. ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ AiÀÄÄªÀgÁeï ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dUÀ£Áßxï ©£ï FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 46 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 93/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UËgÀªÀÄä PÉÆA ºÀÆªÀtÚ±ÉnÖ ¯ÉÆÃPÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ GªÀiÁ PÉÆA ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 12/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆA GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ zÉÃd¥Àà ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/2. ¥À.¥ÀAUÀqÀ 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀWÀÄ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÉÃSÁ PÉÆA PÀ®è¥ÀàUËqÀ CwÛUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 253 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA ®PÀëöätUËÀqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 300/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉÄÊ£Á PÉÆA AiÉÆÃUÉÃ±ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 303 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «PÁ¸ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «ªÀÄ±ïð ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 162/5. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀA¢æPÁ PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 422 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï §ªÉÄäÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqsÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 185 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÁUÀÉÃ±ï ¨sÀmï ©£ï ¸ÀzÁ²ªÀ¨sÀmï f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 17/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ºÀ½PÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÉäÃUËqÀ UÀËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 241 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 394 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 403 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 65/22 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dAiÀÄAvï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀzÀ dPÀÌ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 13/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 70/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨sÀÄªÀ£À PÉÆA ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ«ÃAzÀÀæ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¹Ã£À ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/2. ¥À.¥ÀAUÀqÀ 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÀÄgÀÄªÀ ©£ï CtÄÚ ¤qÀÄªÁ¼É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 77 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «AzÁå PÉÆA gÁdÄ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20/5. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁdÄ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 209/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁeÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 24/4. ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï eÁtAiÀÄå §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/3. ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÀÉÃRgÀ ©£ï PÀÆgÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 147 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 559 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dAiÀÄAw PÉÆA GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 559/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68 ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ§âªÀÄÄä PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 182 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀjAiÀÄAiÀÄå ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 119 ¥À.eÁw 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 169 ¥À.eÁw 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VÃvÁ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ zÀÄUÉÎÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ®PÀÀëöäuÁZÁgï ©£ï gÁªÀiÁZÁgï ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï ªÀÄAeÁZÁj UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀ¥Àà ©£ï ¹ÃAPÀæ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 27/4. ¥À.eÁw 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ £ÀÁUÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉUÀÄÎqÀÄè PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ FgÉÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁeÉÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 61 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¨sÀÁUÀå PÉÆA ¥ÁgÀ¸ï ªÀÄ¯ï ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÀÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 194 ¥À.eÁw 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÉºÀªÀiÁ£ï ©£ï ¥sÀeï®Ägï gÉºÀªÀiÁ£ï ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 208/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå
216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÉÆÃ¥Á® ©£ï VqÀØAiÀÄå ©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 72 ¥À.eÁw 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 93 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.PÉ.PÀªÀÄ¯ÁPÀëªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 56/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 498.00 850739127753

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.¸ÀÄ¢Ãgï ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 56/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 780014010443

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.£ÁUÉÃ±À ©£ï PÉ.Dgï.PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 92, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 671923886642

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 51/p, 11/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 232696703635

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/p, 60/5, 60/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 738246991471

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀmÉÃ±À PÉ.PÉ. ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 78/p, 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 254780070035

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 661354506663

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±À r.«. ©£ï ªÉAPÀ¥ÀàUËqÀ zÀÄUÀðzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 285715807941

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÊ®ªÀÄä PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 702959772560

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ.J EAzÀæªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37, 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 468819265520

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.¥Àæ±ÁAvï ©£ï ©.J¸ï.¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 105, 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 308831376394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.r.VqÉØÃUËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 34, 67/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 634279329939

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ wÃxÀð PÉÆA CtÚ¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 140 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 307190242778

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.ºÉZï.dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20/2, 23/7, 70/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 384596569086

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï PÀjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 44/p3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 745879049747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.J¸ï.®vÁ PÉÆA «±Àé£ÁxÀ ZÀlÖ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/2, 16/1, 16/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852.00 831890505812

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CtÚ¥ÀàUËqÀ PÉ.E ©£ï FgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 126/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 51349841682

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936.00 228942816860

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄAzÉæÃ±ï r.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 34/3, 41, 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780.00 724020319920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀÆ¥À C±Àéxï PÉÆA JA.J£ï.C±Àéxï ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 592254925365

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.JA. ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 423780099185

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J£ï.C±Àéxï ©£ï JA.JA.¤AUÉÃUËqÀ ªÀÄÆqÀ¸À¹ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 32/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 283839337971

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.©.PÀ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 277, 4/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 365183248310

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.JA.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 228, 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00 939948175293

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 194/3, 194/12, 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 399768041070

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.J¸ï. ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀ£Áß¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 123/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 663149044483

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.Dgï.¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 190/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 536026051261

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.zÉÆqÀØªÀÄä PÉÆA gÁªÉÄÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/2, 69/4, 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¢£ÉÃ±ï JA.ºÉZï. ©£ï »jÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/2, 58/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀwÃ±ï JA.ºÉZï. ©£ï »jÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 58/3, 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J¯ï.UÁ¬Äwæ PÉÆA »jÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±ï J£ï.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ PÀ£Áß¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 141, 61/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.r.²æÃPÀAoÀ ©£ï zÁåªÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/p2, 11/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.²æÃ¥Ázï C±Àéxï ©£ï JA.J£ï.C±Àéxï PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.©.¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï ©ÃgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 65, 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀævÁ¥ï PÉ.J¯ï. ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ±ÁAvï PÉ.J¯ï. ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 768775009229



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 324 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.JA.¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 453 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÊAiÀÄzï UË¸ï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀAiÀiÁvï PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 28/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.JA.¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ¤AUÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¯ï.wÃxÀð PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
f.J¯ï.ªÀÄzÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 310 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708.00 239798821478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 53/3, 44/p5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 44, 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 993449097866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÃµÉÃUËqÀ PÉ.JA. ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 31-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 768775009229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 117, 33, 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.dAiÀÄgÁA ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.Dgï.¸ÀwÃ±À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ FgÉÃUËqÀ L.© ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 3, 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÉÃ±ï J¸ï.JA. ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 144, 119/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ÃuÁ ªÉÊ.JA. PÉÆA £ÁUÉÃ±ï UËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 538 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ D¹¥sï EPÁâ¯ï ©£ï ªÀÄÄªÀiÁÛeï D° ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.J¸ï.gÀÄzÉæÃ±ï ©£ï ²ªÀ¥ÀàUËqÀ UËvÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 75, 141, 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.©.¨sÉÊgÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 153, 156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï ¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 44/12, 2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.ZÉÃvÀ£ï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 6, 3/3, 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 117, 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 636.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 117, 45 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VqÉØÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 732.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¦.EAzÀæ ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 125, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ L.AiÀÄÄ.£ÀA¢Ã±À ©£ï GzÉÝÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.¨sÀzÉæÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 341 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀjÃ±À F.PÉ. ©£ï FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ.n.±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä J¸ÉÖÃmï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 2/p8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «.UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ªÉAPÀl¸Áé«Ä ºÀ¼À¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 102/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.¥ÁªÀðw PÉÆA UÉÆÃ¥Á® ºÀ¼À¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 102/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ªÀiÁ®ºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 17/1p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉÆUÀtÚUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 117, 37, 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÁ¼ÁZÁgï ©£ï ¹zÁÝZÁgï £ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/p9, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 03-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÉäÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 102/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.Dgï.¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 52/1, 18/4, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VÃvÁ J£ï.ºÉZï PÉÆA ¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 103, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.®PÀëöätUËqÀ ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J£ï.¥ÀÄlÖgÁdÄ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 67/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀ¼À¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55/2, 62, ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1, 16, 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.©.£ÀA¢Ã±À ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 134/9, 117/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.ªÀÄÄªÀiÁÛeï D° ©£ï C§ÄÝ¯ï Cfeï ¯ÉÆÃPÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 309/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.J¸ï.®°vÀªÀÄä PÉÆA zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 155/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ®°vÀªÀÄä PÉÆA ®PÀëöätUËqÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/p10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.£ÁgÁAiÀÄt ©£ï zÉÆÃUÀÄ±ÉnÖ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 544 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55/3, 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹.n.¥ÁªÀðw PÉÆA ªÀÄzÀ£ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 302/1, 302/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©£ï PÀ¯ÉèÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 59/5, 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹.J£ï.«±Àé£ÁxÀ ©£ï £ÀAd¥ÀàUËqÀ ZÀlÖ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 16/7, 49/4, 9/4, 30/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J¸ï.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¸ÀuÉÚÃUËqÀ ªÀiÁ®ºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 367187322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.eÉ.ªÀÄtÂPÀAoÀ ©£ï dUÀ£ÁßxÀ ªÀiÁ®ºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 945.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.¥Àæ«Ãuï ©£ï ©½ÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 192/29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
¥Éæ¹¯Áè ¥ÉgÁßðAr¸ï PÉÆA eÉÆÃ¸É¥sï 
¥ÉgÁßðAr¸ï

ºÀ¼ÉÃªÀÄÆrUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 139/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 282.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.JA.£ÁUÉÃ±ï UËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/1, 237, 79/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï dªÀgÉÃUËqÀ ªÀiÁ®ºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¦.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ¥ÀzÉäÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¯ï.PÀ¸ÀÆÛj PÉÆA ¨ÉÊgÀ¥ÀàUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 560, 561 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.C¥ÀàtÚUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 25, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J¸ï.ºÀjÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20/2, 30/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹A¥À£À J¸ï.J¸ï. ©£ï ºÀjÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/3, 20/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.Dgï.gÀ« ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.¥ÀæºÁèzï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37/1, 37/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀiÁ®ºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 03-Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦.¦.FgÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 50, 51/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.f ©£ï VqÉØÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 32/3, 32/4, 491 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 235/p15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¦.²ªÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 188/p1, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J.ªÀiÁ£À¸À ©£ï C±ÉÆÃPï ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 291 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.eÉ.¨ÉÊgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï eÉÆÃUÀtÚUËqÀ UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 96/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÀÄÆ®gÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30/2, 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J.¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä J£ï.¦. PÉÆA gÁªÀÄ¸Áé«ÄUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 156/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 156/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.PÉ.CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.J.ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 317 ¸ÁªÀiÁ£Àå 336.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉ.¦. PÉÆA UÀeÉÃAzÀæ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 312/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.¦.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 450, 312 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.Dgï.¸ÀÄUÀÄt ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 52 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ UÀÄwÛ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30/2, 120/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸À«Ã£ï f.¹. ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 315 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
¹.J¸ï.«£ÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

§tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 224/2, 414 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉUÀÄÎqÀÄè PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 21/1, 17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.gÀf¤ PÉÆA ±ÉÃRgï §AUÉÃgÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 343 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÃRgï ©£ï CtÂÚ¥ÀÆeÁj ºÀ½PÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 255/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.PÉ.¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ªÀÄÆ®gÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.CgÀÄt ©£ï C±ÉÆÃPï ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 289 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.eÉ.C±ÉÆÃPï ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 291 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.J¸ï.¸ÀÄzsÁPÀgï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 120/1, 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ.J¯ï.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï ®PÀëöätUËqÀ ºÀ½PÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.ºÉZï.£ÁUÀgÁeï ©£À ºÁ¯ÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.J.gÉÃtÄPÁ PÉÆA £ÁUÀgÁeï PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 303/3, 306 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.©.ªÀÄÄzÀÄÝgÁeï ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 554, 320/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ZÀ£ÉßÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 320 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.JA.²æÃªÀÄw PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 03-Mar ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.Dgï.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï PÉ.¹.gÀÄzÉæÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 62/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.¦.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 213/1, 232/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
PÉ£ÉÆÃmï ªÀiÁAvÉgÉÆÃ ©£ï eÉ«Äð 
ªÀiÁAvÉgÉÆÃ

§UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 156, 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.f.dUÀ¢Ã±À ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 156/p9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.Dgï.zÉÃªÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀjÃ±ï PÉ.¹. ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/2, 23/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃd ¹.JA. PÉÆA ºÀjÃ±ï PÉ.¹ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.ºÉZï.ZÉÃvÀ£ï ©£ï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/2, 264/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ¸À£Àß ºÉZï.J¸ï. ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉUÀÄÎqÀÄè PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 90/5, 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦.JA.¸ÀwÃ±À ©£ï ªÉÆÃmÉÃUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J.gÀ« ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 124/1, 119/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.ªÉÊ gÀWÀÄ ©£ï AiÀÄAPÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 142, 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.E.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ±ÉlÄæ ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 152/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.¥ÀÄµÀÖ PÉÆA ªÉÆÃmÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.r.PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï ¢§âAiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 248, 255/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ EA¢gÁ ºÉZï.PÉ. PÉÆA zsÀªÀÄðPÀÄªÀiÁgï CAUÀr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.PÉ.gÁdÄ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.PÉ.¥ÀÄlÖ̧ Áé«ÄUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 135/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.PÉ.vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 287 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.¹.zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 254 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.gÀAfvï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J.®PÀëöätUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.gÁPÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.«.dAiÀÄ±ÀAPÀgÀ ©£ï ªÀ¸ÀAvÀAiÀÄå a¤ßUÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 159 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J¸ï. gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 286/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.J£ï.C±ÉÆÃPï ©£ï £ÁUÉÃ±À±ÉnÖ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 123 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.f.¸ÀAzÉÃ±ï ©£ï UÀAUÁzsÀgÀUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 130/5, 128/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃ±À ©£ï FgÀ±ÉnÖ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 167, 156, 141, 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ¤ÃvÀªÀÄä ºÉZï.PÉ. PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 313/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.r.®°vÀ PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 105/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.zÁ£À¥Àà ©£ï ²ªÀtÚ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 104/p1, 202 ¸ÁªÀiÁ£Àå 912.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀAvÉÆÃµÀ AiÀÄÄ.©. ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175/6, 287, 242/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.PÉ.¢ªÁPÀgÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29/p5, 33/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 234 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀQëvÀ ºÉZï JA. ©£ï AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 01-Jul ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA ¨sÉÊgÉÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉÆA ªÉÆÃmÁZÁj UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 18, 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 73, 42, 55 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀZÁgï ©£ï gÁªÀiÁZÁgï UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 22/2, 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄlÖªÀÄä ©.JA. PÉÆA ©½ÃUËqÀ ªÀÄrØPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 143, 212 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.PÉ.¢ªÁPÀgÀ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ªÀÄrØPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 84, 252 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
JA.JA.gÀAd£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 111/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.Dgï.zÉÃªÀgÁeÉÃUËqÀ E£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 777 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.PÉ.gÀvÀß PÉÆA £ÀAeÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 92/9, 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀAavÁ PÉÆA ¸ÀwÃ±ï ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¯ï.PÉ.gÉÃªÀw PÉÆA AiÀÄÄ.©.gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 359, 34, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.¸ÉÆÃºÀ£ï UËqÀ ©£ï ²æÃ£Áxï ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 01-Jun ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀAzÉÃ±ï AiÀÄÄ.©. ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 241/1, 136/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥Áæ¤ì̧ ï ªÉÆÃ£À¸ï ©£ï ¥Ë¯ï ªÉÆÃ¤¸ï PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.Dgï.PÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 279 ¸ÁªÀiÁ£Àå 984.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.Dgï.ªÉÃzÁªÀw PÉÆA §¸ÀªÀgÁdÄ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 280 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CtÚ¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 163/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA.J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ §¸ÀªÀgÁeï PÉ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ QgÀÄUÀÄAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «ªÀÄ±ïð ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ºÁªÀÄðQÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 147 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ªÀÄgÉÃ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 247 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 833161999246



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zsÀªÀÄðgÁeï ©£ï £ÀAd¥Àà f.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 273/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 792.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 180/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ n.J¯ï.¸ËªÀÄå PÉÆA C±ÉÆÃPï HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118, 297 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.©.ªÀÄjÃUËqÀ ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 450 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.Dgï.£ÁUÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 90/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 315/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.PÉ.£ÁUÉÃ±À ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.¦.¸ÀwÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 433/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ CAUÀr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23/11, 93/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.dUÀ£ÁßxÀUËqÀ ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 28-Apr ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.gÀÄzÉæÃ±ÀUËqÀ ©£ï ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 65/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J¸ï.ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GµÁªÀÄtÂ PÉÆA gÀÄzÉæÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 111/p6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀuÉÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ªÀÄrØPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 83/3, 64, 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 50/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.¦.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 495/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 807 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄÄ.J¸ï. ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ f.ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.J¸ï.¸ÀwÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ºÉÆgÀnÖ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 72/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 242/1, 136, 240 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.¦.dUÀ¢Ã±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 109, 113, 25, 31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.Dgï.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 105/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.ºÉZï.GªÀiÁ PÉÆA gÀªÉÄÃ±ï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 127/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 833161999246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ºÉ̄ É£ï r¸ÉÆÃd PÉÆA ¥ÀæPÁ±ï 
¥À£ÁðArÃ¸ï

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 9/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 223239575847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.Dgï.±ÁAvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå PÀtZÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 202, 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 216217891684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57/1, 57/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 825103228601

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.E.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï FgÉÃUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056.00 340730601359

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 820138022613

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 503/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 607145285621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÁ£ÀQ AiÀÄÄ.r. PÉÆA gÁeÉÃAzÀæ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 39, 150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 8.65412E+11

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.Dgï.gÀAfvï ©£ï gÁeÉÃAzÀæ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 36, 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1053.00 384807350494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 496529079122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.PÉ.¥ÀÄµÀà PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888.00 708095767246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.gÁeÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 148/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 912.00 368218170832

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.¦.¸ÀwÃ±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 294, 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 609251177201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÀAPÀgÀªÀÄÆwð ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 33/p5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 511285122195

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀÄgÀÄªÀ¥Àà ©£ï ¨ÁqÀÄ CtdÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924.00 814236226345

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.²æÃzsÀgÀ ©£ï ©üÃªÀÄgÁªï PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 78/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 582780147553

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.ªÀÄºÁ§® ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàAiÀÄå PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 115 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576.00 537340544888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.r.¨ÉÆÃeÉÃUËqÀ ©£ï zsÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 1061 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.r.¨sÁ¸ÀÌgÀUËqÀ ©£ï zsÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 366 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456.00 921640420603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.r.®PÀëöätUËqÀ ©£ï zsÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 309 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «zÁågÀvÀß PÉÆA ¨sÀgÀvï gÁeï ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 228, 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©££ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 393 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 365794309912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÉ.J¸ï. ©£ï ²æÃzsÀgÀAiÀÄå ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 545437569124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £À½¤ f.PÉ. PÉÆA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 54/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 349248991482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÁåªÀiï QÃvÀð£ï f.PÉ. ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 719120982485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.ªÀÄºÁ§® ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 102/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 384807350494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À r. ©£ï zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ EqÀQtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20-Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 496529079122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.J¸ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ±ÁåªÀÄAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 57/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 708095767246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
PÉ.J£ï.dUÀ¢Ã±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 561/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 368218170832

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ ©£ï ªÀiÁPÁðAqÉÃAiÀÄ¨sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 81/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 609251177201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.J£ï.¨sÀgÀvïgÁeï ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 227/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 511285122195

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J£ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 583 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 814236226345



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.d®eÁQë PÉÆA ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 01-May ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 582780147553

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 250, 22 ¸ÁªÀiÁ£Àå 432.00 537340544888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.¦.±ÉæÃtÂPÀ ©£ï ¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 684.00 921640420603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.«.¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 24/35p, 45, 49, 50, 

51,52
¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
gÀ« eÁ£ï PÁqÉÆÃðeÁ ©£ï ¥ÉÃzÀÄæ 
PÁqÉÆÃðeÁ

¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 15/4, 15/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 365794309912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.PÉ.£ÁUÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÁÚZÁj vÀ£ÀÆr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42, 43, 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 984.00 545437569124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ§æºÀätå ©.J£ï. ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ̈ sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 234, 81, 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 349248991482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ f.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀlÖ vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 719120982485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ L.J¯ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå ºÉUÀqÉ EqÀQtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 384807350494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.eÉ.ZÀAzÀægÁdAiÀÄå ©£ï eÁé®£ÀAiÀÄå ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 194, 348, 484 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 496529079122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ºÉZï.J¸ï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ 
ºÉ̈ Áâgï

vÀ®UÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68, 19/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 708095767246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.r.ªÉAPÀmÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï zsÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 316/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå 456.00 368218170832

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¸ÀA¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 143/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 609251177201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J.¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 197/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516.00 511285122195

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 814236226345

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 365 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 582780147553

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 170/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 537340544888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.«.dAiÀÄgÁeï ©£ï JA.¹.«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.¥Àæ¸À£Àß ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÉ.vÀ®UÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 13/1, 13/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1032.00 921640420603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.E.¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉÆA FgÀ¥Àà ¤qÀß½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 21, 22, 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
J¸ï.¦.£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå

ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 143 ¥À.eÁw 1200.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/p2 ¥À.eÁw 960.00 365794309912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀ¸ÀAvÀ  ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå WÀlÖzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 15/1, 10/8 ¥À.eÁw 1200.00 545437569124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©¼ÀÄUÀªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 4/10, 275 ¥À.eÁw 768.00 349248991482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 68/p5, 43 ¥À.eÁw 1200.00 719120982485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 212 ¥À.eÁw 1200.00 906733570233

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dªÀgÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå PÀqÉÃªÀiÁqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30/2 ¥À.eÁw 1128.00 704880273350

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
r.ºÉZï.GzÀAiÀÄ±ÀAPÀgï ©£ï 
r.©.ºÀÄZÀÑAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11 ¥À.eÁw 540.00
394526235841

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±ï J¯ï.©. ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 190/1, 118 ¥À.eÁw 1200.00 303297317240

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¯ï.©.D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118, 190/2 ¥À.eÁw 1200.00
351524605007

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA gÀÄzÀæ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118 ¥À.eÁw 1200.00 206891526912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.Dgï.¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 32/10 ¥À.eÁw 960.00 505462869474

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.ºÉZï.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï r.©.ºÀÄZÀÑAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11, 330/2, 32 ¥À.eÁw 1200.00 949097734445

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CtÚ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 70/p2 ¥À.eÁw 1200.00 689766743480

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÀÝªÀÄä PÉÆA PÁ¼ÀAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 69 ¥À.eÁw 960.00 465037254153

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¯ï.¸ÀÄ§âªÀÄä PÉÆA wªÀÄäAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 32 ¥À.eÁw 936.00 654773772612

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.¦.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ©.J¸ï. ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 213 ¥À.eÁw 960.00
765711694193

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA ¨sÉÊgÀAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¥À.eÁw 360.00 909414131835

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 33, 13/p1 ¥À.eÁw 1200.00 922089024156

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.n.¸ÀÄ§æºÀätå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 525 ¥À.eÁw 1200.00 320876731661

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÉ.n. ©£ï wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 336/p ¥À.eÁw 960.00 774118563679

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä ¸ÀÄ§âAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173/p25 ¥À.eÁw 1200.00 207872246466

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ CgÀÄt ºÉZï.©. ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 173 ¥À.eÁw 1200.00 31684706542

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.gÁªÀÄ ©£ï ¨Á§Ä ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 39 ¥À.eÁw 960.00 545437569124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÁtAiÀÄå ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¥À.eÁw 792.00 673177184815

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 43 ¥À.eÁw 600.00 827868954002

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁªÀðw PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt ¸À©è PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 175/1 ¥À.eÁw 480.00 657290286919



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.PÉ.ºÀjÃ±À ©£ï PÉAZÀAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 21-Jan ¥À.eÁw 600.00 890123298556

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.PÉ.¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 559/2 ¥À.eÁw 456.00 658451980435

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï UÀÄqÀØAiÀiïå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 108/1, 459 ¥À.eÁw 1200.00 419728828019

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.±ÀAPÀgï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 233 ¥À.eÁw 960.00 42510090068

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.«dAiÀÄ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 493 ¥À.eÁw 960.00 856209688005

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 89/6, 68 ¥À.eÁw 1200.00 376143243217

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.©.ºÁ®AiÀÄå ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå CwÛUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 205 ¥À.eÁw 960.00 284715668630

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà CwÛUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 45 ¥À.eÁw 1200.00 476244048992

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA zÁåªÀAiÀÄå CwÛUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 206 ¥À.eÁw 960.00 489212044074

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀÄÆ®gÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37, 26 ¥À.eÁw 1200.00 399865421510

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃ±ï ©.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 6 ¥À.eÁw 780.00 707883955549

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49 ¥À.eÁw 720.00 775734431557

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.CtÚ¥Àà ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 124 ¥À.eÁw 960.00 394353668553

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.JA.gÀAUÀ£Áxï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60, 41/p4 ¥À.eÁw 1200.00 337168196100

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¤AUÀAiÀÄå ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118 ¥À.eÁw 1200.00 466361846702

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï.PÉ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 535/1 ¥À.eÁw 720.00 858950690885

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ VjÃ±À ºÉZï.©. ©£ï ©¼ÀUÀAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 336/p6 ¥À.eÁw 960.00 437517250042

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 336 ¥À.eÁw 960.00 293935276906

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.E.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¥À.eÁw 960.00 378333304663

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±À ©.JA. ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 209 ¥À.eÁw 960.00 619928741789

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55 ¥À.eÁw 996.00 708230559598

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.J¸ï.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¥À.eÁw 960.00 809398936964

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ §¸ÀªÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 37, 38/1 ¥À.eÁw 1152.00 200679841708

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 121/2, 125/2, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 600784842114

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.²æÃ£ÁxÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ §UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 238 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00 366040986550

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J.«gÀÄ¥ÁPÀë ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 212012255496

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J.n.gÁªÀÄªÀÄä PÉÆA CuÉÚÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 231 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 259154676504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 77/p21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 608140854181

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J.C±ÉÆÃPÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 301786370656

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 9/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 635334166099

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.¸ÀÄ²Ã® PÉÆA ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ PÀ£ÀßUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 48, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 718865188174

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 822475549528

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¦.Dgï ©£ï gÁdUÉÆÃ¥Á® ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 104, 114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 583425351352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¦.n.gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 08-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 554951526004

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹.JA.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 231/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00 703747764930

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UËgÀªÀÄä PÉÆA PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 172/4, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 769648782049

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.Dgï.UÀuÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºȨ́ ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 65, 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00 632690385833

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå §QÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 141 ¥À.eÁw 360.00 963392179188

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÁªÀÄtÚ §tPÀ¯ï ©£ï PÀ®èAiÀÄå §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 397 ¥À.eÁw 792.00 639707924441

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÀAdÄAqÀ ©£ï gÀAUÀ¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 112 ¥À.eÁw 1200.00 359956837755

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 22-Jan ¥À.eÁw 1200.00 303873868254

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.FgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 300/p1 ¥À.eÁw 960.00 60258763258

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÀÆªÀAiÀÄå ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 122 ¥À.eÁw 960.00 207691883454

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.ºÉZï.¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï ºÀÄZÀÑAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 43 ¥À.eÁw 1200.00 757376814403

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 121 ¥À.eÁw 1104.00 330163020192

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.ºÉZï.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ºÀÄZÉÑÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 149/5, 188/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
706906466128

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J.ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 352 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 72248142658

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.AiÀÄÄ.EAzÉæÃ±ï ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20, 68, 80, 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 723793114344

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.Dgï.C±ÉÆÃPÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 750793209659

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA FgÉÃUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 16-Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140.00 358523009818

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ J£ï.©.gÀÄzÉæÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 277/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 248896958382

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.r.vÁgÁ PÉÆA ¸ÀÄAzÉæÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 02-Nov ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 259659575623

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.JA.ZÀgÀuï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgï ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 76/2, 33/5, 43/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00 800256912336

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 34 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 1200.00 460397949542

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹Ã£À ©£ï ªÉÆ¬Ä® ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 492 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 960.00 952718328523

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÃPÀgÀ ©£ï PÀÆgÀ vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 147 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 960.00 494851421055

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 51 ¥À.eÁw 864.00 882812070457

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.r.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 268 ¥À.eÁw 960.00 85746625521

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C²é¤ J¸ï PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄPÀð¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30 ¥À.eÁw 1200.00 793664516670

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C±Àévï.J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29 ¥À.eÁw 1200.00 793886464346

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ©£ï §rAiÀÄ¥Àà ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 184 ¥À.eÁw 1200.00 581517990688

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 154 ¥À.eÁw 1200.00 726476156318

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.©.UÀuÉÃ±À ©£ï «ÃgÉÃUËqÀ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 05-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 849285012433



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 111/1, 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 200713366480

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.«.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀUËqÀ ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
69905384562

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 87 ¥À.eÁw 960.00 858439547327

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï FgÀAiÀÄå ©£Àßr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 121 ¥À.eÁw 960.00 859040806381

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.gÁdÄ ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23-Feb ¥À.eÁw 672.00 886031517668

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 48 ¥À.eÁw 960.00 240310805889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 87 ¥À.eÁw 960.00 734644758968

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï FgÀAiÀÄå ©£Àßr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 121 ¥À.eÁw 960.00 647553140688

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.©.gÁdÄ ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 23-Feb ¥À.eÁw 672.00 884828070884

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå vÀgÀÄªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 48 ¥À.eÁw 960.00 913255155783

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.zÉÃd¥Àà ©£ï ªÀÄÄzÀÝªÉÄÃ¹ÛçÃ ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 01-Feb ¥À.¥ÀAUÀqÀ 1200.00 427739042072

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.J£ï.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 12-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
314238679425

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀÄzÁæZÁgï ºÉZï.J¯ï. ©£ï ®PÀëöätZÁgï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 89/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00
901477607160

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J.ªÉAPÀlgÁªÀÄZÁgï ©£ï CtÚ¥ÀàZÁgï f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 835 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00
979390101241

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J.©. ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå CtdÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 67 ¥À.eÁw 1200.00 952457647603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï ªÀiÁgÀAiÀÄå CtdÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 13-Apr ¥À.eÁw 960.00 235901305614

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÀÆvÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 67 ¥À.eÁw 720.00 859422584598

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 36/4, 42/4 ¥À.eÁw 1080.00 760730711696

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¨sÉÊgÀªÀÄä PÉÆA ¨sÉÊgÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 60 ¥À.eÁw 900.00 421187389115

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ eÉ.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 12 ¥À.eÁw 1200.00 776607475913

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 92, 73, 74 ¥À.eÁw 852.00 787601712352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.©.ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 247 ¥À.eÁw 1200.00 304516168308

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 955092798076

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
JA.PÉ.°AUÉÃUËqÀ ©£ï 
JA.J¸ï.PÁ¼ÉÃUËqÀ

ªÀÄrØPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 84/1, 13/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00
717733367814

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.JA.ªÉÃzÀªÀÄÆwð ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00
430713106271

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæPÀ¯Á JA.J¸ï ©£ï zsÀªÀÄð¥Àà GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 19-Jan ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 502406080762

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.©.¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï ©½ÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 80/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 346601466783

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉ.n.²æÃzsÀgÀ ©£ï PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 469236345649

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.©.«eÉÃAzÀæ ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊzÀÄªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 50/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 795650757594

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ r.Dgï.¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 412344371435

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄÄ.¹.«gÉÃAzÀæ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 46/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 827561508624

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ºÉÆ¸ÀUÀAiÀÄå GUÉÎÃºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 45, 206 ¥À.eÁw 720.00 235164259959

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆA ªÀ¸ÀAvÀAiÀÄå f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 722 ¥À.eÁw 1092.00 510535976478

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå CAUÀr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 43 ¥À.eÁw 600.00 867216907084

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29, 16/2 ¥À.eÁw 1200.00 484103418524

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 67 ¥À.eÁw 684.00 997798031359

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ PÀÆªÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 21, 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 494851421055

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ C±ÉÆÃPÀ ©£ï dªÀgÀAiÀÄå PÀªÀÄägÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 582780145236

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.¤Ã®PÀAoÀ ©£ï PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ¨ÉlÖzÀªÀÄ£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 228949885192

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÁgÀÆ£ï ©£ï G¸Áä£ï CtdÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 774742200039

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.Dgï.F±Àégï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ §°UÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 39, 67, 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 414098496332

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ UÀt¥Àw JA.¦. ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 49/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 872323018088

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ©.J£ï.gÀvÀßªÀÄä PÉÆA G¥ÉÃAzÀæ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 865082880259

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ºÁ®AiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ®ä£É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 51 ¥À.eÁw 720.00 310745838844

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 88, 206 ¥À.eÁw 1200.00 800148286950

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÁUÀAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 83 ¥À.eÁw 1200.00 956475104604

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄ¥Àà PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 41 ¥À.eÁw 1200.00 325486613654

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæAiÀÄå PÉ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 2 ¥À.eÁw 960.00 537621458687

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±À ©£ï PÉAZÀAiÀÄå eÁªÀ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 83 ¥À.eÁw 480.00 718949216457

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ZÀAzÀæAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 154 ¥À.eÁw 1200.00 941840739307

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 327 ¥À.eÁw 1200.00 414097109633

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA ZÀAzÀæAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 150 ¥À.eÁw 1200.00 815392566511

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.gÁeÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 6 ¥À.eÁw 1200.00 255130205157

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 347 ¥À.eÁw 1200.00 644036539535

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 348 ¥À.eÁw 1200.00 934574725471

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¦.¦.ªÀÄ¯ÉèÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 161, 163, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 13650.00 825703228601

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁdtÚ J.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 343, 342 ¸ÁªÀiÁ£Àå 39000.00 340730601359

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA UÉÆÃ¥Á® f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 749 ¥À.eÁw 7800.00 220138022613



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï UÉÆÃ¥Á®UËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 19500.00 667145285621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À GvÀÛªÀÄ PÀÄªÀiÁgï J£ï.Dgï ©£ï gÀªÉÄÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 125, 126/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9000.00 281997395481

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À Q±ÉÆÃgï PÀÄªÀiÁgï ©£ï FgÉÃUËqÀ ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 896241940019

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À PÉ.ºÉZï.ZÉÃvÀ£ï ©£ï PÉ.eÉ.ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9900.00 590668765061

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÉZï.n. ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ºÀAqÀÄUÀÄ½ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 113, 114/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 15000.00 649900316682

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À ±À²PÀ® PÉÆA ZÀAzÀæ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 495, 493 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 244856332105

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjUËqÀ ©£ï
PÉ.JA.¥À²ªÀªÀÄÆwð

©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 30000.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À ¸À«vÁ gÁªÀÄgÁd ©£ï gÁªÀÄgÁeï ©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 30000.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 127/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 12000.00 557439213600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 73, 92 ¥À.eÁw 8000.00 384807350494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ AiÀÄÄ.E.dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï FgÉÃUËqÀ GzÀÄ¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 209, 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 496529079122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀwÃ±ï J£ï.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 708095767246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÁÖZÁgï ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 368218170832

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁgÁAiÀÄt PÉ.¹. ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55, 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 609251177201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C¥ÀàuÁÚZÁgï ©£ï gÁªÀiÁZÁgï ºÁªÀÄðQÌ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 511285122195

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀ« ºÉZï.¦. ©£ï ¥ÀÄmÁÖZÁgï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 89/2, 109/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 814236226345

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÉÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ f.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 582780147553

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀjÃ±ï f.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 31/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 537340544888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀ¸ÀÆÛgÀªÀÄä PÉÆA gÀ«ÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 825 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 314392386701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ GUÉÎÃºÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 8/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000.00 921640420603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjUËqÀ ©£ï
PÉ.JA.¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð

©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 20000.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸À«vÁ gÁªÀÄgÁd ©£ï gÁªÀÄgÁeï ©¼ÀUÀ° PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 20000.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.Dgï.PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀ¼À¸É PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 365794309912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FgÉÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 3, 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 545437569124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.JA.dAiÀÄ¥Á¯ï ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 247 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 349248991482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ °Ã¯ÁªÀw PÉÆA ZÀAzÉæÃUËqÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 20/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 719120982485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 332/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 584839713724

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 329/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 445722230804

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÉÆÃ¨sÀ PÉÆA dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ f.ºÉÆ¸À½î PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 76/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 245892004561

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «dAiÀÄ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 493 ¥À.eÁw 10000.00 279868200080

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀtÚ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 485/2 ¥À.eÁw 8000.00 549248901483

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 83 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 8000.00 399768041070

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ CuÉÚÃUËqÀ ºÉZï.J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 101/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 721954823504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ vÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¤AUÁZÁgï f.CUÀæºÁgÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 779 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 64432564201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ dAiÀÄgÁªÀiï  JA.J¸ï. ©£ï ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ vÀvÉÆÌ¼À PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 24568012857

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÉZï.r.¥ÀÆuÉÃð±À ©£ï zÀÄUÉÎÃUËqÀ PÉAfUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 311813629887

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ JA.¦.VjÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ EqÀQtÂ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 38/4, 55/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 608000.00 582150801865

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ºÉZï.f.PÉÃ±ÀªÀ ©£ï UÀt¥ÀwUËqÀ PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 55/1, 55/2, 59 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 744000.00 850010312120

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 63/p3, 62/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 400000.00 863500396127

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 190, 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 946000.00 736366150062

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀAfÃªÀ £ÁAiÀÄPÀ ©£ï ¨Á§Ä £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 151 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 400000.00 523622138574

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ À̧A¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ «.PÉ.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ ºȨ́ ÀUÀ¯ï PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 39/¦42, 39/15, 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 910000.000 888616151169

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ r.©.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¨Á¸ÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ̧ À¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 83/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 358673577781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸ÀgÉÆÃd ¹.JA PÉÆA ºÀjÃ±ï PÉ.¹. PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 66/1, 299/1, 299/5, 20/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 364945285258

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸À«vÀ gÁªÀÄgÁeï PÉÆA gÁªÀÄgÁeï ©¼ÀUÀ° PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 800259613627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸ÀºÀ£À PÉÆA ªÀÄºÉÃAzÀæ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 584556333888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸ÀÄzsÁ n.¦ PÉÆA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 142/5., 142/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå
75000.00 531711901884

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ «dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ºÀ®UÀqÀPÀ J¸ÉÖÃmï PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 2/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ C±Àéxï J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄPÀð¯ï PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå
75000.00 397457959651

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ ¤ªÀiÁðt WÀlPÀ PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjÃUËqÀ ©¼ÀUÀ° PÀ À̧¨Á ಮೂಡಿಗೆರೆ 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 787489.00 744323488467

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0312 294637877889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ¸À£Àß.PÉ.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0195 700046519105

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ¹.r.¨É¤ß ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 217 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0234 968645681382

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ f.J¸ï.¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 133 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 410928979386

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ JA.¦.¨É¤ß ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01755 584300656710

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ J£ï.¦,PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 153 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0312 827400580788

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.eÉ.Dgï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 893625233548

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ¦.¹.eÉÆÃ¸ï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0507 682331094170



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01365 709984614252

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51, 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0143 205613033599

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ «.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0195 612786245614

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ PÉ.Dgï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï  gÁªÉÄÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 770306816529

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.gÉÃªÀt¥Àà ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 62,54 ¥À.eÁ 0.013 567917167874

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 38 ¥À.eÁ 0.052 951481611498

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0714 711352689226

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ a£ÀßªÀÄä.f,.JA ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0918 636213040878

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ºÀÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 449502867121

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 86, 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.102 629333856775

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¹.¹.ªÀQð UÀÄ©âUÁ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 530210666312

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 5 ¥À.¥ÀA 0.0204 432174300948

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 74/44, ¥À.¥ÀA 0.0612 477597601385

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ  ಮೊದ್ಱನೆೋ ಳವಯ ನಳಯಷಣೆ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 19 ¥À.¥ÀA 0.01836 346252716356

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 374754795758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.f.ªÀÄAd¥Àà ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00996 250613096935

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¦.AiÀÄÄ.ZÀjAiÀiÁ ©£ï G«Äð¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392 264433944533

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ G¥ÉÃAzÀæ ©£ï s̈ÀªÉÄðUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37, 43, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00864 320213648640

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.«.¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ PÀÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01728 934342359222

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 139,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 726944407207

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ eÉ.E.PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 228510507417

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E.J£ï.zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 790313368921

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®gÁªï PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 696505369443

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.«.UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÉAPÀlVjgÁªï PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00864 694873549138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ºÀj±ÀÑAzÀæ PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 221693243950

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï.PÉ.JA ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 1, 61, 83,70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02052 388270520931

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 374850730512

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «oÀ®ºÉUÉØ ©£ï dUÀ£ÁßxÀºÉUÉØ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 945693968523

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 885774207414

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀd¤ PÉÆÃA ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 619717131946

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 16,29,27, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01656 205536595956

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.gÁdªÀÄä PÉÆÃA a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ zÁªÀt PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3¦/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 970594296528

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 26, 26¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 967666786130

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0138 266947687094

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.¦.¨É¤ß ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 34,34/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224 584300656710

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï ©£ï L¥ÀÄ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 186, 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 260906494895

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E.L.±ÉÃµÀtÚ ©£ï LAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 694086997564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 5.3,1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 757043188179

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.n.¸ÀwÃ±ï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 54,15,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01668 689457299394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 57, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 205613033599

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ Cfvï.©.J¸ï ©£ï ©.n.±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À¯É SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01596 946480364397

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 85, 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02196 448084959781

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J£ï.gÁeÉÃAzÀæ ©£ï PÉ.Dgï.£ÁUÉÃ±ïgÁªï PÁ£ÀÆgÀÄ SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 154 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 493021907634

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ GªÉÄÃ±ï ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 237668824696

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 66, 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00768 993030387744

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¦.¹.gÁd±ÉÃRgï ©£ï a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ zÁªÀt SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 3,4,5,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 492473510379

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï ¹ £ÁUÉÃ±ï ©£ï a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ ºÀgÁªÀj SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00576 947732198035

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 916959593548

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÉæÃªÀÄZÀAzÀæ.©.« ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ºÀgÁªÀj SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 784877094153

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.wªÀÄä¥Àà ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 56, 90, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 995600640491

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.J¸ï.¸ÉÆÃªÀÄzÀvÀÛ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01632 523047853485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.¦.CA§jÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 82, 100, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 779556851256

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¹A¸É SÁAqÀå ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 286228567501

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥ÀÀà ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 46,58, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0198 667611893445

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¨Á¼É eÁUÀgÀ ನ.ರಾ.ಪುಯ 34,35,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 947274320605

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.eÉ.Dgï ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 893625233548

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¹.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 743646153854

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.J£ï.J¸ï ©£ï gÁªÀÄtÚUËqÀ PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 727999807066

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀÆ©eÁeïð PÉÆÃA «.r.eÁeïð £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 262527105735

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.r.eÁeïð ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 214, 46, 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01824 878609174209

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00708 612786245614

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ PÀ̧ À¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 586081711758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 646844439534

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÆÃ s̈À.f.n PÉÆÃA gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 691851798507

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÆgÀtÚ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 102, 122 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02304 226715438857

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.ªÀgÀzÀgÁeï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁvÀÆgÀÄ DªÀÅw ನ.ರಾ.ಪುಯ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01044 925076165227

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ PÉÆ¥Àà ನ.ರಾ.ಪುಯ 177 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 663074285044

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.f.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÉÆ¥Àà ನ.ರಾ.ಪುಯ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01704 407701682376

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ eÉ.Dgï.£ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA zÉÃªÀgÁeï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉÆ¥Àà ನ.ರಾ.ಪುಯ 3, 8,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01692 456635009953

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉÆ¥Àà ನ.ರಾ.ಪುಯ 4,32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 812023421749

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀªÀÄxÀðUËqÀ ©.J¸ï. ©£ï PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 38,16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0234 659130275842

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀA s̈ÀæªÀÄ.f.J¸ï ©£ï PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 39, 161 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 398600505317

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.Dgï.GªÀiÁ PÉÆÃA PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 38, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 269166100801

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀvÀÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02088 835693663875

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¨Á§Ä.¹ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà¥ÀÆeÁj FaPÉgÉ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00612 227409959529

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.r.PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï PÉ.J¸ï.zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 975455711610



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.PÉ.qÁPÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀPÁðmÉ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 364071566879

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ dAiÀÄtÚ ©£ï C¥ÀÄà¥ÀÆeÁj ¨Á¼É ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 758214034763

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï.¸ÀÄ§âtÚ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 202303784807

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.J¯ï.PÁ¼ÉÃ±ï ©£À °AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 575062928686

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 13,75, 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 377951891774

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.J£ï.¸ÀwÃ±À ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸¹A¸É ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 330906828396

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 171,173,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 294637877889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ºÀgÁªÀj ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 221918486219

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.r.gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 795382104953

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÀÁvÀÆgÀÄ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 2, 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01584 777557351317

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥À ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÁAiÀÄð ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 35/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 292544450112

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃAzÀæ.©.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 13,84,75,76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01176 670316163371

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±À ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 929502278856

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ¤Ã¯ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ.PÉ.n PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 88,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 275878456833

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÀªÀÄäzï¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï ¸Á¨ïeÁ£ï¸Á¨ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 228404599025

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.©.r ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 41,44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01572 971825701011

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉÄÊ¯Á PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 539277481330

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¹.J.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 81, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 862660900975

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.JA.£ÁUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ®PÁå ನ.ರಾ.ಪುಯ 104, 105, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.015 428929657791

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.r.¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ©.f.ªÀÄAdAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 131,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 762989157348

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.015 683335733110

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E.L.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 526420309747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚªÉÃtÂ PÉÆÃA ²æÃgÀAUÀ ºÀgÁªÀj ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 499159066887

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.gÀAUÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 843501463219

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.¦.PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00828 684888291264

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zÀÄUÉÎÃ±ï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 459289453144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ªÀ̧ ÁÛgÉ ನ.ರಾ.ಪುಯ 37, 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 231112052649

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «eÉÃAzÀæ ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÀÉÆÃtPÉgÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 85, 85/5,85/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 617953486609

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.n.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 37, 38, 121, 37/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02064 849196347604

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 3, 205 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01032 739462914522

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DqÀÄªÀ½î CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 250 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392 967638067414

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀwÃ±À ©£ï ºÉZï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 565611575389

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÀtÚUËqÀ ©£ï ¯ÉÆÃPÀAiÀÄåUËqÀ ¹A¸É CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 123 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 922705545951

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.eÁ£ÀQÃgÁªÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 123,3, 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 312109516757

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 949842639717

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ºÀdgÀvïgÉrØ ¹A¸É CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 977146412200

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÀdgÀvïgÉrØ ©£ï ªÉAPÀlgÉrØ ¹A¸É CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 442775419086

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï J.f.¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 35/5, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01272 597077763895

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.SÁ¢æ ©£ï ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¨Áåj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 188/6, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 543249455397

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÀæ¸À£Àß  ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.«.Dgï ªÀUÀÎqÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0024 985423016926

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.n.mÉÆÃ¤ ©£ï vÉÆÃªÀÄ¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 729646055082

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸Àf.¦.¹ ©£ï ¦.AiÀÄÄ.ZÀjAiÀiÁ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 185 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 560619103461

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ AiÉÆÃVÃ±ïUËqÀ ©£ï ¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 141, 144, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00396 808704355454

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ wªÀÄäAiÀÄå.ºÉZï.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 882835690257

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «Ä¤.«.n ©£ï «.¦.vÉÆÃªÀÄ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00756 464854692538

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.¦.vÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 26, 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 239236064283

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 943282847447

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¹.J¸ï.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 81, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 866002656876

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.±ÀAPÀgÀgÁªï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01872 785955783124

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.E.« ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ºÀgÁªÀj CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 88. 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 571926357898

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÁPÉÆÃ.r ©£ï zÉÃªÀ¹ CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É ನ.ರಾ.ಪುಯ 251 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 969558443660

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀWÀÄ±ÉnÖ ©£ï £ÀAzÀå¥Àà±ÉnÖ °AUÁ¥ÀÄgÀ D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 463064342763

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄdAiÀÄ PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 31, 30, 30/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 963279236268

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ VÃvÁ.JA.J¸ï PÉÆÃA J¸ï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 145, 1147 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 347127031135

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 347325863991

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥Àæ«Ãt.JA.n ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 188, 131, 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01548 980565128673

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÀÄðAiÀÄå ¨Á¼É D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 64, 84, 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01032 385801225322

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £À«Ã£À.JA.n ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ ನ.ರಾ.ಪುಯ 131, 152/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01176 767458563350

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 965997772489

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀÁfÃ« PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À¥Àæ s̈ÀÄ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 512090639872

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï.PÉ.¦ ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ¸ÀAPÉì DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 740519422715

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ EA¢gÁ.PÉ.JA PÉÆÃA dAiÀÄgÁªÀÄ¥ÀæPÁ±ï PÉÆ£ÉÆÃr DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 99 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 258888697444

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.Dgï.wªÀÄäAiÀÄå ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00288 791657946087

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 899196946963

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ±À²zsÀgÀ ©£ï a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ zÁªÀt DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 3, 4, 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 884802002988

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäªÀÄä zÁªÀt DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 956266151547

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¸ÀÁAiÀÄð DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 73, 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01296 688327599981

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.Dgï.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ DªÀw ನ.ರಾ.ಪುಯ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.018 804007996514

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J£ï.D±Á PÉÆÃA zÀ£ÀAdAiÀÄ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà eÁUÀgÀ ನ.ರಾ.ಪುಯ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02136 507276048934

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ eÁUÀgÀ ನ.ರಾ.ಪುಯ 16,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 729058649645

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.f.¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï ºÉZï.f.VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä eÁUÀgÀ ನ.ರಾ.ಪುಯ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 332111057242

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.f.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï UÉÆÃ«AzÀAiÀÄå ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 609051548397

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¹.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 121, 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01188 933628101980

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀwÃ±À ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00936 525686981668

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ±ÀÁgÁzÁA§.n.J£ï PÉÆÃA ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 170, 18, 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 913186099014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀZÀ£Á PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 10, 10/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 815206163918



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r.Dgï.¸ÀAdAiÀiï ©£ï f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 584967425851

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.©.µÀtÄäR ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄåUËqÀ PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51, 46 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 468543483809

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 688494939803

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ CgÀ«AzÀ.©.n ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 485856572746

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E.JA.ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA ©.«.²æÃPÀAoÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 75, 76, 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 570371585949

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J£ï.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄtUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 454122124378

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÀÁUÉÃ±ï.E.r ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02376 610579577960

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zÉÃªÀQ PÉÆÃA zÀÄUÀÎtÚ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 559706492090

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E.J£ï.zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 33, 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 659049433948

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÄAdÄ ©£ï E¥ÀàZÀÑ ¸ÀAPÉì PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 810485212850

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²ªÁ£ÀAzÀ.©.« ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄåUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37, 38,41, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 475614098193

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.©.zÉÃªÀgÁd ©£ï  ¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 110/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 790227160368

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.J¸ï.²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 576660250850

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.n.¥ÀæPÁ±ï ©£ï J.f.vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 71, 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 629990984266

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.Dgï.AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï gÁªÉÄUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 14/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 370037974473

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zsÀªÀÄð¥Àà.ºÉZï.¹ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 135, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01056 258735595564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 5/1, 5/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 860165992488

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï J.f.UÀuÉÃ±ïgÁªï ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 504881744492

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¹.¥ÀA¥ÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00888 981734385015

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA FgÀAiÀÄåUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95, 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 802930542658

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀtÚUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 188 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 912883308636

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 225459413023

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.f.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 87/4,  87/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 555124892028

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 133, 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 733053688144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ °AUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.PÉ ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 113, 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 433040950231

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï.ªÉÊ.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01848 294638244557

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï UÀÄAqÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37, 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00348 365394510947

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «£ÀAiÀiï.ºÉZï.r ©£ï zsÀªÀÄð¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 84/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 532565726169

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ f.n.zÉÃªÀ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 11/2, 11/6, 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00408 236899957855

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.ºÉZï.E ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 47, 11, 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 639572712933

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï ZÀÆqÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 40¦¦-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 284342008709

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.J¸ï.®°vÀ PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 621455666292

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¨ÉÃ©.¦.« ©£ï ªÀQð ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 908993154427

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀvÁßPÀgÀ.PÉ.Dgï ©£ï PÉ.n.gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 241420303995

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01308 482496870193

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.Dgï.PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 81¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 608920247953

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 68, 69 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 631490826461

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃ±ï.¹.n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01992 443189773352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÀA¢¤ PÉÆÃA ¤±Áavï ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 654579492477

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.dAiÀÄgÁªÀiï¥ÀæPÁ±ï ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 99¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 760092412249

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.r.dAiÀÄgÁA ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00792 232842103872

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ.¹.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25¦-¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 429717587802

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä PÉÆÃA UÀuÉÃ±ÀºÉ¨Áâgï PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3/2J ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01368 264425897939

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ GªÉÄÃ±À ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 90, 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01308 773259066326

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.»jAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 755344458199

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.PÉ.ªÀiÁ®w PÉÆÃA ©.n.AiÉÆÃVÃ±À PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 14/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 612128503248

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.E.J¯ÉÆÝÃ ©£ï PÉ.«.EnÖgÁ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 251897361087

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀªÉÄÃ±ï.PÉ.PÉ ©£ï J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 9/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 785435054866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.E.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0108 488469717726

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.PÉ.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï J¸ï.«.PÀÈµÀÚªÀÄÆw PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 11/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0222 270384761535

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄºÀªÀÄzï C±Àæ¥sï ©£ï ¸ÀvÁÛgï ¸ÉÃmï ²gÀUÀ¼À¯É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 226556588773

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.gÀªÀiÁªÀÄtÂ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃAzÀæ.©.f FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 225700308331

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r.¦.¸ÀAfÃªÀ ©£ï ¥ÉÆÃPÀÄæªÀÄÆ®å ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 741045071623

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.PÉ.GªÉÄÃ±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 592650073551

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¦.C¨ÁæºÀA ©£ï PÉ.n.¥ÁªÀÅ ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00324 648194534090

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ n.¯ÉÆÃPÉÃ±À¥Àà ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0102 649466436247

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ dUÀ¢Ã±ï.JA.¹ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01932 936150169983

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.J£ï.²ªÀªÀÄÆwð ©£ï £ÁUÀ s̈ÀÆµÀuïgÁªï ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 420501222399

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zsÀ£ÀAdAiÀÄ.© ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 41/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01008 762071015131

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.JA.¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA «.J£ï.PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28, 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 905965125814

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁeïPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 56, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01104 667854500394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.PÉ.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 21/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 438887744049

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¦.«.ªÀÄvÁÛ¬Ä ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00564 932655001251

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ AiÉÆÃºÁ£Áß£ï ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 114/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 597462119828

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆeÁj ©£ï C¥ÀÄà¥ÀÆeÁj ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 5/7, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 347136415711

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀ¸ÀAvÀ PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 114/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 978424566085

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀæwªÀiÁ.ºÉZï.¦ ©£ï zsÀgÀuÉÃ±À.PÉ.JA ¸ÁAiÀÄð PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 21, 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00888 989565825540

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.Dgï.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï gÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 47, 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02148 563836783421

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «.J.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï C¥ÉàÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 262195065430

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.J.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï C¥ÉàÃUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 967827291629

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÃ«AiÀiÁgï.PÉ.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 152, 96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 639799689600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.J¸ï.±À²zsÀgÀ ©£ï J£ï.¸ÀÄ¨Áæªï ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 558345689378

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.¥ÀA¥ÀtÚUËqÀ ©£ï PÁqÀ¥ÀàUËqÀ PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 46,53,48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01656 899471025803

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r.Dgï.F±ÀégÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 30, 33, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01476 617280193930

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀÄ¤ÃvÁ PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 97, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 670045212864



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ n.Dgï.zsÀªÀÄð¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25,33,27/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 674908248875

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3, 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 719207866755

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.«.zsÀªÀÄðgÀvÁßPÀgÀ ©£ï PÉ.J¸ï.ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01116 524812540391

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.f.¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 4, 8,9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00744 346107704016

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.J¸ï.¥ÉæÃªÀÄ  PÉÆÃA «.J£ï. s̈Á¸ÀÌgÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28/¦-¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 300101473644

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J.J£ï.«dAiÀÄ ©£ï J.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ DgÀA§½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17,14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 860318679966

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï.J¸ï ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02316 460202569698

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA r ¦ ¸ÀAfÃªÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 927211523516

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀwÃ±À ºÉZï E ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00852 949547309157

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À.ºÉZï.J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 56,58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0216 251391729685

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃPÀAoÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 1, 3,57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 550557264549

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.Dgï.²æÃ¤ªÁ¸À£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ UÀÄ©âUÁ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 789902810160

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
J¸ï.¦.ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©£ï 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï
¹ÃvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00564 617077110993

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.¦.«µÀÄÚªÀÄÆwðgÁªï ©£ï ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï ¹ÃvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 165, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 620640732144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.JA.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 146 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 447695450805

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ eÉ.©.ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA ±ÉÃµÀVj ²gÀUÀ¼À¯É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 58, 59, 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 722620436597

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ f.J¯ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 124, 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 819806591762

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©.«.¢£ÉÃ±ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï «oÀ¯ïgÁªï »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 743064866094

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÆuÉÃð±ï.PÉ.¹ ©£ï PÉ.Dgï.°AUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00192 913959027026

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ.Dgï.°Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀgÁeï ¸ÀAPÉì PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 273366318141

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ Dgï.£ÁUÀgÁeï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UÀÄ©âUÁ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 787160669137

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥¦.«.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¦.«.ªÀQð ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 67, 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 345064029082

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «ÄÃ£Á²ªÀ±ÀAPÀgï PÉÆÃA ²ªÀ±ÀAPÀgï »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 670436643213

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 517367716826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 261 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 538623126657

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥sÀÉÊgÉÆÃeïSÁ£ï ©£ï ªÀÄÄvÀÄðdSÁ£ï ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 977760659266

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 312280239699

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ GµÀ ºÉZï Dgï PÉÆÃA ºÉZï J£ï gÀ«±ÀAPÀgï gÁªÀÇgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 184 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0078 872068569023

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁeÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄgÉÃ±ï UËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 7,4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 959338950021

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï ¥ÀæPÁ±À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 68,67,66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02124 573243560186

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © n PÁAvÀgÁeï ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¸ÀÁ®ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 142 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 377074643278

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÁAvÀgÁeï ºÉÆ£ÉßÃPÉÆrUÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 615834322692

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ M eÉÆÃ¸ï ©£ï CªÀÅ¸ÉÃ¥ï PÉ n £ÁUÁè¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 106,246, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0102 759945078056

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © PÉ zÉÃªÀAvïgÁeï UËqÀ ©£ï PÁAvÀgÁeï ¸ÁAiÀÄð PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224 979445761948

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ ¦ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¸ÀtÚ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28,26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 307917386471

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © © ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01644 979135954149

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA PÉ JªÀiï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 766833452039

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉ Zï J£ï gÀ«±ÀAPÀgï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 996125597441

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï J¸ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0162 567474434854

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ n ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 700830900647

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © PÉ UÀuÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 10,11,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00792 530743457836

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï J¸ï s̈ÁgÀwÃ±À ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄiÁUÀÄAr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01764 880650745315

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀzÀä£Á s̈À ±ÉÃrUÁgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00876 968419170422

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ©ÃgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 539128464576

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï ¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ZÀÆqÉÃUËqÀ DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 228, 242 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¹ J£ï ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï J¸ï © ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 885563354308

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © « ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ §£ÀÀÆßgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01152 795937898727

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JA.J¸ï.¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁgÀAiÀÄt ªÀiÁUÀÄAr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39, 223 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 503722451611

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.«.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 145, 251 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 950905862044

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄtÚ±ÉnÖ ©.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 947302566577

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
©.J¸ï.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

©.J£ï.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ
º»¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 603486824139

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ§æªÀÄtå.©.J¸ï ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ º»¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 565495328308

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ
º»¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 394987631737

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀtÚ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00852 931949095535

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ C¼ÉºÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00648 909274302615

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ PÉ À̧ÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉÆtPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70,70/1,53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 907248100806

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÆ¸À£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ²A¸É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 398008710541

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E PÉ ¥Àæ¸À£Àß ©£ï E ºÉZï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 113 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 730614689948

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ E ºÉZï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 604327492986

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï zÁ£À¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 189, 161, 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 946583930751

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï PÁAvÀgÁeï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 13,74,75,76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01248 608854198987

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄå ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 160 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0138 362993072112

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
J¸ï JªÀiï ¥Àæ À̧£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï J¸ï Dgï 

ªÀÄAdAiÀÄåUËqÀ
¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17,13,14,15, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01788 702737856027

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ CªÀÄätÂ PÉÆÃA PÀÄgÀÄ«¼Á ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 126 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 219603629912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï « ªÀQð ©£ï ªÀVÃð¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 59,60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 290319608624

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ªÀÄªÀiÁÛeï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 142 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 569211869408



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £Á¹gïSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 2,42,293 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 542310954826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÉÊ¥sÀÄ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 836445275691

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàºÉUÀÎqÉ «oÀ¯Á PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 52 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 782619774165

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 965693169539

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ CgÀ«AzÀ PÉ ©£ï JªÀiï PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 52,42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 526695167270

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J J£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32, 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 587903244965

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © J¸ï £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 761745445886

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
© J¸ï ¸ÀÄ¨sÉÆÃzï ©£ï © J¸ï 

£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23,16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01836 377024990015

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ r Dgï dAiÀÄgÁA ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01152 441533791583

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ F PÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï PÉÆgÀUÀ¥ÀÆeÁj CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 949981077311

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 507783680615

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÉÆ¼À É̄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0078 487919359011

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ n £ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÉ n wªÉÄäÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ £É É̄ÃðPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 1¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 257032724347

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉÆ®è¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3¦-4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.2352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ wªÀÄä¥Àà ºÉZï ¦ ©£ï ºÉZï JªÀiï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 35,34,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 361606135095

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J J£ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï J ¦ £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ CgÀA§½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 15,33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 731804636806

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ©£ï UÉÆÃ«AzÀAiÀÄåUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßÃPÉÆrUÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 48.25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 479727943450

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ PÉ JªÀiï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00684 407432516890

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ºÉZï r PÉÃ±ÀªÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 445110250835

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï « É̄ÆÃPÉÃ±ï ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 204839923887

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï f GªÉÄÃ±ï ©£ï UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ C¼ÉºÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 256077868014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ £É É̄ÃðPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 632300537607

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ eÁ£ï ¨Áå¦Ö̧ ï ¥ÁAiÀiïì ©£ï eÉÆÃ¸ÉÃ¥ï ¥ÁAiÀiïì © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 394 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 573248508756

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0024 566102482712

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ JªÀiï C©ǖ Áµï ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 170 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.009 697081391630

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ DzÀ±Àð ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 233871089865

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ
n JªÀiï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï n Dgï 

ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ
© PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 173, 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 619744229542

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ © J gÁd¥ÀàUËqÀ ©£ï CtÚ¥ÀàUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 83 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 808995496503

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J£ï Dgï gÀvÁßPÀgÀ ©£ï J£ï J£ï gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 81,94,75, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 243045798153

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï « ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 84, 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 274240049358

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J J£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 262692625993

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À J J£ï ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 281041154784

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ JªÀiï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 443912908540

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀwÃ±À PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0108 208616662429

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J JªÀiï gÀ«¥ÀæPÁ±ï ©£ï J n ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À É̄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 118, 119,120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01368 390751474978

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ZÉ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ J JªÀiï ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0222 829847367185

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00744 793535890655

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÁ®¥Àà±ÉnÖ ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ §£ÀÀÆßgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 600707975082

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ JªÀiï PÉ £ÁUÀ s̈ÀÆµÀtgÁªï ©£ï JªÀiï PÀÈµÀÚgÁªï ªÀiÁAUÀÄr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 543638211079

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ C§Æ§PÀgï PÉ ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 88,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À © J¸ï ©£ï J¸ï © ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 742474369867

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï r zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï zÉÃd¥ÀÆeÁj ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 806212123007

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ºÉZï PÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï PÉÆ®è£ÁAiÀÄÌ PÉÆtPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01296 932318547621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä ©£ï gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 170 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00684 743626451352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ «dAiÀiÁ JªÀiï Dgï PÉÆÃA PÉAZÉÃUËqÀ PÉÆ¼À É̄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00908

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ f ºÉZï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï »jAiÀÄtÚ UËqÀ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 820216470151

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ f r ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ©£ï f Dgï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ «oÀ¯Á PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 89,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 514988965804

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÀÉ JªÀiï AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁUÁè¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 665750282795

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¸ÁUÀj PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï J£ï f ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01836 351019098053

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ £ÁUÉÃ±ï J£ï f ©£ï J£ï ¦ UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 341433759835

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃzÀvÀÛ J£ï J£ï ©£ï J£ï f £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 900755744051

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ²æÃ¤¢ü J£ï J£ï ©£ï J£ï f £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01536 364324153414

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ d¥sÀÄæ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 262449693978

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ Dgï £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25/4,25/3,25/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 770306816529

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ J¸ï JªÀiï £ÁUÀ¥Àà±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd¥Àà±ÉnÖ ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 80 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 500729538495

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ f UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00708 808410978119

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00336 770269871007

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï PÉ © PÀ¼À̧ À¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 14,15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02376 697105739796

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಪೋಡೆ ನಳಯಷಣೆ PÉ f£Àß¥Àà ©£ï PÁA¥Ágï ¥ÀÆeÁj ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01188

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 620643607271

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà  ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.117 341541506394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ZÁAr PÀÄAdÄ ©£ï ªÀVð¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 541135222102

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ UÀÄ©âUÁ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 703247181736

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ «dÄ.PÉ.eÉ ©£ï CªÀÅ¸ÉÃ¥ï.PÉ.n. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 600637346065

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J.¹.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 93/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 570037499627

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ «.J£ï.ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀAPÉì PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06825 377388401504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¥ÀÀæ¢Ã¥À.J.J ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 300886674363

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¥Àæ«Ãt.J.J ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.156 331370998359

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉ.n.£ÀA¢Ã±À ©£ï PÉ.f.wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 676714410617

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ Dgï.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄ©âUÁ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25, 33 ¥À.¥ÀA 0.156 770731117640

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J¸ï.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 98 ¥À.¥ÀA 0.039 575595236374

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¨ÁdtÚ ©£ï gÁªÀÄtÚ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 548875002066

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ eÉÆÃ¸É¥sï.J£ï.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 672672433750

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 149, 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 504628923788



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ Dgï.VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.09 929072723747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ gÀZÀ£Á.n.J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±À.n.« PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 10/2, 10/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 815206163918

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ n.«.±ÁgÁzÁA§ ©£ï ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 170/1, 10/1, 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 913186099014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀAdAiÀiï.r.Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.04 584967425851

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï.PÉ.JA  ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 83/1, 70/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.08 388270520931

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï.dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 16/1, 15/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.04 995395619198

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ £Á¹ÃgïSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 242, 293 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 542310954826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ²ªÀ¥Àæ¸Ázï.ºÉZï.J£ï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 867149530813

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄªÀiÁ PÉÆÃA ±ÁåªÀÄAiÀÄå ²gÀUÀ¼À¯É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 127, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 952027244165

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17, 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 777557351317

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.PÉ.eÁ£ÀQÃgÁªÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 123/4, 123/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.09 312109516757

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 1, 5, 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.05 757043188179

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.J¸ï.gÀAfvï ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.07 949460067392

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.J¸ï.eÁÕ£ÉÃAzÀæ ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 798505824016

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.¹.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 585795654529

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 587903244965

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀAPÉì PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 377388401504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PQgÀt ©£ï »jAiÀÄtÚ PÀÉÆÃtPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 878078395623

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 929072723747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 632300537607

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀÉZï.©.ºÀjÃ±À ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 726281564712

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀtÚUËqÀ PÀgÀÄUÀÄAzÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 374754795758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ dUÀ¢Ã±À ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 491103125796

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÀæ¢Ã¥À ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 300886674363

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ gÀd¤ PÉÆÃA À̧vÀå£ÁgÀAiÀÄt §qÀUÀ É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 619717131946

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ®PQëöä Ȩ́Ã£Á¨sÀmÁÖgÀPÀ ¸Áé«ÄÃf ªÀÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 275103835386

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÀÉ.n.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ©.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 331903958520

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.n. À̧ÄzsÁPÀgÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ©.ºÉZï.PÉÊªÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 83, 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 533903387007

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ zÁªÀt PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 547818931850

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.PÉ.eÉÆÃ¬Ä ©£ï PÀÄjAiÀÄ£ï £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 948008684378

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À É̄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 504628923788

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.J¥sï.¥Ë®Æ¸ï ©£ï ¥sÁæ¤ì̧ ï ²ÃUÀÄªÁ¤ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 177 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 538537914231

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀgÀÄUÀÄAzÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 48/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 981734385015

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï PÉÆgÀUÀ¥ÀÆeÁj CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 41/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 949981077311

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ C£ÀßªÀÄä PÉÆÃA J É̄ÆÝÃ¸ï ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 833506422432

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©ÃgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 539128464576

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï À̧Ä¨ÉâÃUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 862140807471

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 28/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 266947687094

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 812023421749

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃPÀAoÉÃUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 960171170662

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ D£ÀAzÀ.ºÉZï.JA ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 45/¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 54206636928

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå À̧ËwPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 963979313692

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ zÀÉÃªÀ¹PÀÄnÖ ©£ï eÉÆÃ Ȩ́¥sï ªÀÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 69/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 855989877043

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J É̄ÆÝÃ¸ï ©£ï AiÀiÁPÀÆ¨ï PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 494654999615

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï À̧vÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 26/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 683335733110

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ª«.r.eÉÆÃ¸ï ©£ï zÉÃªÀ¹.«.PÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 268063220346

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J°ì PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 362856147303

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 69 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 631490826461

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.«.¢£ÉÃ±ï ©£ï «oÀ̄ ïgÁªï »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 743064866094

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 46/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 667611893447

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ gÁtÂ PÉÆÃA CtÚ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 325141212732

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ ©£ï ²Ã£À£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 688477263993

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧wÃ±À ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 759878180102

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ ©£ï UÀAUÀAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 110/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 477506561605

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ«Ãt ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 570199177904

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J.r.GªÉÄÃ±ï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 516113585707

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J.J¯ï.ªÀÄºÉÃAzsÀæ ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 32/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 977778396119

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ r.Dgï.F±Àégï ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 30, 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 6172801939030

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 78/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 913959027026

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ À̧£Àß ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 71 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 751234451093

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.«.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ªÀÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 345064029082

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ Ȩ́Ê¥ÀÄ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 836445275691

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ £ÁUÀ¥ÀÀàUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 865731539708

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ª«±Á¯ÁQë PÉÆÃA J.PÉ.dUÀ¢Ã±ï ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 11/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 539842288209

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃzsÀgÀ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 484741384441

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄÄªÀiÁÛeï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 142/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 569211869408

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ f.n.dUÀ¢Ã±ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 275226220822

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¹Ã£ÀªÀiË®å ©£ï vÀ¤AiÀÄªÀiË®å PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 47 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 801125345144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ JA.«.ªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀl¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¹A Ȩ́ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 612721152181

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ Ȩ́ÆÃªÀÄtÚ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 816384875554

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J.E.¥Ë®Æ¸ï ©£ï EvÁÛ¥ÀÄj PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 981447810302

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï F±ÀégÉÃUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 934526055687

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.JA.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 641079513323

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÁ À̧ÄzÉÃªÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 560675161023

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J É̄ÆÝÃ ©£ï L¥ÀÄ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 138 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 301933678183

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧ÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¦ÃvÁA§gÀZÁj PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 314566146839

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.JA.¥Àæ¥ÀÄ¯Áè ©£ï  ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ PÉÆÃtPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 688063965891

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J¸ï.£ÀAzÀ£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧ C¼ÉºÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 82/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 379378552326

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ E.r.£ÁUÉÃ±ï ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 610579577960

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 659049433948



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ AiÉÆÃUÉÃ±ï ©£ï Ȩ́ÆÃªÉÄÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥ÀÀà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 898216021358

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.J£ï. À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 67/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 294476909417

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.«.ªÀÄvÁÛ¬Ä ©£ï ªÀVð¸ï.¦.PÉ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 195, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ qÁPÀ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 453629305114

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¹©.JA.eÉ ©£ï eÉÆÃ Ȩ́¥sï ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 116/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 564184416122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 7/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 899196946963

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ gÁeïPÀÄªÀiÁgï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 667854500394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J£ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 77/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 838461041369

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ±ÉÃRgÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÉUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï. À̧ÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 57/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 373855180428

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 137 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 848065454366

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ gÀÉÃªÀtÚ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 129/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 893008840636

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ®PÀÀëöät ©£ï À̧Ä¨ÉâUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 700127577320

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 237 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 709900719390

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.J¸ï.ªÀÄºÉÃ±À ©£ï PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ À̧ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 25/¦-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 429717587802

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.¹. À̧wÃ±À ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÄªÁ¤ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 20/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 565611575389

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ fªÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÁ®¥Àà PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 24/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 695086587606

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ «dÄ ©£ï CUÀ¹Û «oÀ̄ Á PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 85 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 809505608840

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.¹.eÉÆÃ¸ï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 682331094170

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.ºÉZï.ªÉÃtÄ ©£ï ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 68/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 878939290937

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ «µÀÄÚ ©£ï ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 68/7, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 264395531554

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ «.PÉ.ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 67/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 967998869023

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ EA¢gÁ PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ À̧.PÉ.J¸ï DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧Ä¨sÁ±ï.PÉ.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ À̧.PÉ.J¸ï DqÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 285319319448

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¹.J¸ï.ªÁ À̧Ä ©£ï À̧Ä¨ÉâÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 81/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 866002656876

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧ÄAzÀgÉÃ±ïºÉUÉØ ©£ï ±ÉÃµÀtÚºÉUÉØ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 161¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 987942854408

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÀgÀÄuÁPÀgÀ±ÉnÖ ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 906163691557

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAd¥ÀÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A Ȩ́ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 116/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 733053688144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ °AUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¹A Ȩ́ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 433040950231

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ À̧Ä§æªÀÄtå ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 232343755911

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï.gÀvÀß PÉÆÃA  ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 867149530813

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀAiÀÄå £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 893625233548

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ©.J¸ï.£ÁUÉÃAzsÀæ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 13¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 670316163371

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ d£ÀÁzsÀð£À.ºÉZï.J£ï ©£ï £ÁUÀgÁdUËqÀ zÁªÀt PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 49¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.JA.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ±ÉnÖ »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ «.¹.eÉÆÃ Ȩ́Ã¥sï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 71/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.±ÉÃRgÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÉÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341721596885

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J£ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.r.¥Ë®Æ¸ï ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ À̧ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ r.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 249824145213

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀzÁäªÀvÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀåAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 762989157348

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ À̧ÁAiÀÄð PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 671217814658

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 103 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 477887548073

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.f. À̧ÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 102 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 437342183273

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ a£ÀßAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄ¨ÉÆÃ« ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 94 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341385785761

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 95 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 620643607271

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 106 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341541506394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ºÉZï.f. À̧ÄgÉÃ±ï ªÉÄt À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 2/1, ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 219006165422

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J.PÉ.¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï J.f.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 256/1256/2, 256/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.303 303708975361

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 171, 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.303 294637877889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ºÉZï.J£ï.²ªÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï ºÉZï.J¸ï.¤ªÁðt¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 140 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1212 867149530813

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.182 711352689226

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆಮಲಿೂ ಯಸಂತಿರೋಕ್ಯಣ gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 508062181093

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ರ್ೈಮುಕತಕ್ ನೋಯು ಶಂ್ ಗಯಷಣಸ ರಟಜ PÉ.«.UÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï ªÉAPÀlAiÀÄåUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 910329581451

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J£ï.J¸ï.eÁÕ£ÉÃAzÀæ ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼ÉÃ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 111/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.12 798505824016

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ©.f.ZÀAzÀæAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.096 762989157348

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ Dgï.zÉÃªÀgÁd ©£ï gÁªÀÄtÚ±ÉnÖUÁgï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 168/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.24 916122536342

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 171, 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.192 294637877889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¨ÁdtÚ ©£ï gÁªÀÄtÚ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0648 548875002066

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.924 267762689126

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀªÉÄÃ±À¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà̈ ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 825265136799

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¨sÀÆPÁAvÀ¥Àà §E£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0648 557706233545

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉÆ®è¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 205692712566

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï AiÀÄ¯Áè̈ ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.126 781601638664

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ VqÀØ̈ ÉÆÃ« ©£ï ªÉAPÀl¨sÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0384 866811365571

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 429898892051

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¨sÀÆPÁAvÀ¥Àà ©£ï  ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¥À.eÁw 0.044 557706233545

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉÆ®è¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¥À.eÁw 0.044 205692712566

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï AiÀÄ¯Áè̈ ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦1 ¥À.eÁw 0.044 781601638664

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ VqÀØ̈ ÉÆÃ« ©£ï ªÉAPÀl¨sÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.044 866811365571

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.044 429898892051

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀÄzÉæÃ±À ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 37/¦-¦3 ¥À.eÁw 0.044 853343934734

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44 ¥À.eÁw 0.044 515912077355

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.0286 324959664386

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ZËqÀ¨ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53/3, ¥À.eÁw 0.044 469467786594

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉ.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÌ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 99/¦-¦1 ¥À.¥ÀA 0.0528 624130161086

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝtÚ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3 ¥À.¥ÀA 0.0517 463803439870

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆÃA ºÀÆªÀtÚ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 112/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 994350581701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J°ì PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 265 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.096 362856147303



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ²æÃzÀvÀÛ.J£ï.J£ï  ©£ï £ÁUÉÃ±ï.J£ï.f ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0816 900755744051

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¹zÀÝ¥Àà.ªÉÊ.f ©£ï UÀÄAqÀ£ÁAiÀÄÌ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 87 ¥À.¥ÀA 0.033 867324118871

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 98 ¥À.¥ÀA 0.033 575595236374

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಗೆೋಯು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ºÉZï.JA.ºÁ®¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà ºÁvÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 54 ¥À.¥ÀA 0.044 236875865148

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಸ ೋಱಸರ ಡಿ-ಹೆೈಡೆರೋವನ್ ಮುನಟ್ J.ºÉZï.QgÀuï ©£ï »jAiÀÄtÚ PÉÆÃtPÉgÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 87/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.26 878078395623

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt.J£ï.© ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141/6, 111/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 293081739690

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ©µÉÖÃUËqÀ ¨Á¼É PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 141/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 711352689226

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA «.J.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 112,35,48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ PÉ.J£ï.«ÄxÀÄ£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸ÁAiÀÄð PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 31, 32/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 737056066947

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 64/1 ¥À.eÁ 330190569116

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ JA.J¯ï.¥ÁæuÉÃ±ï ©£ï JA.n.®PÀëöätUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 60/¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå 296648175931

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ©.n.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 66/3, ¥À.eÁ 600080258307

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ PÉ.«.¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ.f.J¸ï PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 53/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 934342359222

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ¥Àæ¸À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 64/¦1 ¥À.eÁ 370591683856

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ gÁeÉÃ±ï.r.ªÉÊ ©£ï AiÉÆÃUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 64/7, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 920490799901

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.PÉ.r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 6/1, ¥À.¥ÀA 576961697383

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 64¦1 ¥À.eÁ 656232843482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 61 ¥À.eÁ 825054965561

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA ²æÃPÀAoÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 76/1© ¸ÁªÀiÁ£Àå 570371585949

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J.¦.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 764671155800

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀWÀÄ ©£ï £ÀAzÀå¥Àà±ÉnÖ °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 13¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 463064342763

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ À̧Ä£ÀAzÀªÀÄä ºÉ¨Áâgï PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 3/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264425897939

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï PÁ¼À¥ÀàUËqÀ ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 86/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 629333856775

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¢ªÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 8¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 407701682376

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ J£ï.r.ªÀ̧ ÀAvÀ PÉÆÃA f.Dgï.¢ªÁPÀgÀ zÁégÀªÀÄQÌ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 967716919710

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÉ.J¸ï.wªÀÄä¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÀÄ À̧Ä§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 48¦5-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 952442977126

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ªÉÄÃj r Ȩ́ÆÃd PÉÆÃA qÉÃ«qï r Ȩ́ÆÃd £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264629577256

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀwÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀ® À̧ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 5/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 294637877889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï ¸Á¨ïeÁ£ï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 187/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 228404599025

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ GµÁ.ºÉZï.Dgï PÉÆÃA ¤ªÁðt¥Àà gÁªÀÇgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 182/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972068569023

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ JA.PÉ.dUÀ¢Ã±ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄÄqÀ̈ ÁV®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 339777252092

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¦.°¹ì PÉÆÃA ¹.¦.¥Á¥ÀÄ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 160, 161 ¸ÁªÀiÁ£Àå 892154680045

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ JA.¥ÉÃªÀiïf ©£ï eÁeïðªÉÄÊPÉ¯ï §qÀUÀ É̈Ê®Ä PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 187/2, 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 938990367193

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ À̧Ä§âtÚ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ À̧Æ À̧®ªÁ¤ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852790837591

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¨sÁ À̧Ìgï .n.« ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 58/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 246697442803

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ JA.J£ï.®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 45/¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 699686591642

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ JA.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï À̧Ä§âgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 16¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612187889555

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ w¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï ªÀÄAd£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 17/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 694561005705

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ À̧Ä²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 448204782523

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 785435054866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ª«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 30/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 289920515292

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 26\¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 370963632534

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ gÀ«gÁeï ©£ï ²æÃzsÀgÀgÁªï PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 99¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 591625358464

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ±²æÃzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀtÂªÉ PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 70/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 603356098216

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ »¼ÀÄªÀ½î PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 460202569698

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ eÉ.J¸ï.¨sÁgÀw PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà ºÀgÁªÀj PÀ À̧¨Á ನ.ರಾ.ಪುಯ 204 ¸ÁªÀiÁ£Àå 463042115939

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗರ್ಣಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ  ಗೌಡ ಕೇಗೇಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 53/2. ಸಾಮಾನಾ 0.0096 657567571352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಂಜುೋಂಡ ಬಟಿ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಶಿೋಂಗ ಬಟಿ
ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 240, 248 ಸಾಮಾನಾ 0.01236 375366043370

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಪಾಲಚಂದರ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ವಿ 

ಶೇಶಗಿರಿ ರಾವ್
ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 232, 233, 213 ಸಾಮಾನಾ 0.00756 967540757568

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿವವ ನಾಥ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ
ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 130 ಸಾಮಾನಾ 0.00756 792089397356

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಟ್ಟ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಉಳುಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 67 ಸಾಮಾನಾ 0.0066 906089308149

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಐಮಣಣ  ಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಾ  

ಗೌಡ
ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 108, 102/2, 103 ಸಾಮಾನಾ 0.00984 838749843564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅನಂತ ದಮ ನಾಬ ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಭಮಾ ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 227 ಸಾಮಾನಾ 0.0078 371764630555

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎೋಂ ವಾಸುದೇ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ 

ಅಣಣ ಪ ಮಾ  ಪಂಡಿತ್
ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 51 ಸಾಮಾನಾ 0.00564 718569533752

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ನಯಸಿೋಂಸ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 15, 19, 25 ಸಾಮಾನಾ 0.02184 859339002054

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುನಂದ ಎ ಕೇೋಂ ಎ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಶಾಸಿಾ ಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 61, 63, 310 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 405180670269

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ ಕೄ ಎ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 3/1. ಸಾಮಾನಾ 0.00504 495631433450

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 301/2, 79/3, 29/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00708 511124648590

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿನಮ ಎೋಂ ವೈ ಬಿನ್ ಯೇಗಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 6/7, 14/2, 24, 107 ಸಾಮಾನಾ 0.00972 867064690377

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚನನ ಕವ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 85/8. ಸಾಮಾನಾ 0.00168 789362885586

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ತಭಮ ಮಾ  ಸಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣಮಾ ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 70, 71, 75/2, 75/3, 76, 246 ಸಾಮಾನಾ 0.01536 696353805041

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕಯಮಾ  ಬಿ ಕ್ಯಡಿ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 83/4, 84 ಸಾಮಾನಾ 0.0042 590942298530

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮಶ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 89, 96, 95/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 641933859308

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 81/1, 101/2, 83/5, 89 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 861062325906

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಭಾಕಯ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 78/3. ಸಾಮಾನಾ 0.00264 466987010685

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಚುಚ ಾ ತ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 66/2, 78/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00564 250659698352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುದೇ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 77 ಸಾಮಾನಾ 0.00228 420428078442

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಭಾಕರ್ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೂಮಾ  ಹೆಗೆಡ ಬಲ್ಕಡಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 15, 20 ಸಾಮಾನಾ 0.00672 989495366764

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಣಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 327/2, 51, 103 ಸಾಮಾನಾ 0.00228 734561384321

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಪ ಭಸಿಗೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 113/1, 116/3, 115, 495 ಸಾಮಾನಾ 0.00924 519309610273



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಜಿ  

ಶಂಕಯಪ  ನಾಯ್ಕ
ಕೇಗೇಡು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 37/2, 38/2, 48/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0186 605452329301

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದಾಾ ಶಂಕಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಶಿೋಂಗಬಟಿ
ಮೄಣಸ್ಯ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 115, 117/1, 113, 114, 14/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01656 671332768708

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ  ನಾಯ್ಕ ಭಕವಲ್ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 16/2. ಸಾಮಾನಾ 0.012 795051262440

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ನಾಮಕ ನಿೇಲಂದೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 6/4, 6/5 ಸಾಮಾನಾ 0.0078 366758270475

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಭಾಕಯ ಇ ವಿ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣಮಾ ಕೇಗೇಡು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 9, 10 ಸಾಮಾನಾ 0.00912 322940147747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಾ ಗಂಡಘಟಿ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 44 ಸಾಮಾನಾ 0.0216 653289751121

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇಶ್ ಎಸ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 136, 137 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 546815966966

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾಯದ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಯವಿಕುಮಾಯ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 268, 171 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 490738778105

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮಾಕ್ಯೋಂತ ಕೄ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಭಸಿಗೆ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 9, 10 ಸಾಮಾನಾ 0.00936 393225938393

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವೋಂಕಟೇಶ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ  

ಬಟಿ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 176 ಸಾಮಾನಾ 0.00408 316988971665

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಕಗೇಡು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 20 ಸಾಮಾನಾ 0.00684 623123716291

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಯ್ಕ  ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಕೄಳಕಪ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 202, 225 ಸಾಮಾನಾ 0.00216 835527040330

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 261, 262, 263, 279 ಸಾಮಾನಾ 0.01284 908764594958

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವೋಂಕಟೇಶ್ ಎೋಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ  

ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 64 ಸಾಮಾನಾ 0.00588 971798882354

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 119, 98, 107 ಸಾಮಾನಾ 0.01464 239251980601

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ  ಗೌಡ ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 175, 120, 107, 98 ಸಾಮಾನಾ 0.0048

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶೇಶಪ  ನಾಯ್ಕ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೄರ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 93/4. ಸಾಮಾನಾ 0.00804 293758385584

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಡಿ ವೈ ಕೇೋಂ ರ ಕ್ಯಶ್ ಕೄ ಎ ಗುೋಂಡ್ರ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 7/2, 178/3, ಸಾಮಾನಾ 0.00348 673745448704

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಾಷಕ ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇ ಗೌಡ ಬಲಢಕಟ್ಟ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 62 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 567981741083

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಭಕವಲ್ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 100, 100/3, 117, 174/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01596

454169494730

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಹಾಫಲಮಾ ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 282, 284, 285,288 ಸಾಮಾನಾ 0.01848 483893513965

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ತಭಮ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಷಣಣ  ಬೆಳಿಪ  ಗೌಡ ಮಲುಕಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 110/3, 89/4, 281/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01548 454273478751

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಧನ್ ಐ ದೂರ್ ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದರ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 263, 264/1, 265, 267, 268 ಸಾಮಾನಾ 0 541100188702

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ದೇಪ  ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೄರ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 163/2, 163/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 339765391695

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಾ  ಬಿ 

ಕೄ
ಹಾಲಂದೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 93/1, 94 ಸಾಮಾನಾ 0.00624 436689293056

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಿ ಜಿ ಆನಂದ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಗರ್ಣವಮಾ
ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 178, 182, 184, 185 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 349085941740

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಸಿ ಸುರೇಶ್  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 3/4, 4/6, 4/7, 53/10, 41 ಸಾಮಾನಾ 0.096 936869802802

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತಾನ ಕಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಪ  ಗೌಡ ಹಾದ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 7/6, 11/4, 5/6, 7/1, 7/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01068 949314554904

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುರೇವ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಧಯ ರಾವ್ ಎೋಂ 

ಆರ್
ಗಿಣಿಕಲು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 208 ಸಾಮಾನಾ 0.0216 372417939441

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗಾಯಿತರ  ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಆರ್ 

ಶಿರ ೇಧಯರಾವ್
ಗಿಣಿಕಲು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 207/1, 224/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 808123515852

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 47./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 514734709660

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄ ಎಸ್ ವೋಂಕಟರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಎನ್ 

ಶಿರ ೇನಿವಾಷ
ಉಳಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 114,115/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01584 615033887163

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ  

ಕೄ ಬಿ
ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 202, 105, 108/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 971407789599

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ದನೇವ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 62 ಸಾಮಾನಾ 0.0078 925770252550

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇವ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ನಾಮಕ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 9./7, 9/6, 9/14, 13/3 ಸಾಮಾನಾ 0.01188 727700411692

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಡಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಡಿ ಜಿ ಕೃಶಣ ಪ ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 46/1, 50/1, 46/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01176 563341773895

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 44 ಸಾಮಾನಾ 0.00468 853838311336

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮವ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 272 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 280339736766

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  

ನಾಡ
ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 168, 170 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 662967805300

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಉದಮಕುಮಾಯ ಎೋಂ ಎ ಬಿನ್ 

ಅನಂತರಾವ್ ಎೋಂ ಎಸ್
ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ
69, 72, 75, 76,77, 78/2, 80, 
70

ಸಾಮಾನಾ 0.01946 974704295930

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುೋಂದರ ನಾಮಕ  ಡಿ ಬಿನ್ ದೇಣಣ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 79/11,78 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 801921861302

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ದಾಮ ತ ವೈ ಕೄ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೄ 

ಎಸ್
ಭಸಿಗೆ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 161 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 788630825347

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ

491, 226/1, 458, 225, 162, 
180/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01056 995849772402

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 2./6 ಸಾಮಾನಾ 0.00984 419729374136

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಸಿ ಲಕ್ಷಭಮ  ಬಿನ್ 

ಚಿನನ ಮಾ ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 53/6, 59, 58/2,48, 229 ಸಾಮಾನಾ 0.0138 463134103294

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅನುಸೂಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೇೋಂ 

ಅಶೇಕಕುಮಾಯ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 31/1,30/2, 30/127/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01152 312081398652

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೇೋಂಗಾಬಟಿ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 152, 162/1, 153 ಸಾಮಾನಾ 0.024 729173385460

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವೋಂಕಟೇವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 

ರಾಭಣಣ ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 30/2, 30/3, 29/3, 31/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00588 978391141664

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್  

ಸುಬಾರ ಮ ಎೋಂ ಪಿ
ಹನನ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 41 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 497612781984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚನನ ಕವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ

ಗಂಡಗಟಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ

110
ಸಾಮಾನಾ 0.01008

523514806273

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 149/1, 140/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01356 692856737933

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತನ ಭಮ  ವಿ ಎಲ್ ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಹೆಗೆಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 152, 145 ಸಾಮಾನಾ 0.01776 856590383994

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನರೇೋಂದರ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಹೆಗೆಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 142, 143 ಸಾಮಾನಾ 0.01536 711197985253

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 8./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00351 770020718565

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 53 ಸಾಮಾನಾ 0.0096

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 130./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 962825659266



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇವಿೋಂದನಾಮಕ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬೇಬೇನಾಮಕ
ಕುೋಂತೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 56, 50/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 876598128920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫರ ಭಣಾ  ಶಾಸಿಾ ಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ ಶಾಸಿಾ ಿೇ
ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 204./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00576 611858576185

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾೋಂತಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೇಪೇಗೌಡ ಹಾದ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 16, 16/4, 5/18 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 747079806509

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ನಾಮಕ ಕೇಗೇಡು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 95/1, 95/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00912 936131844662

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸೇಭಶೇಖಯ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಸರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 69, 67/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01332 388797407040

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 48./32 ಸಾಮಾನಾ 0.00936 432976255364

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ನಾಮಕ ಹಾಲಂದೂರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 294, 295, 297, 298 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 860724094305

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸರಿೇವ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ನಾಮಕ ಹಾಲಂದೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 293 ಸಾಮಾನಾ 0.00708 307475043000

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಶಪ ನಾಮಕ  ಜಿ ಎನ್ ಗಂಡಗಟಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 9./1 ಸಾಮಾನಾ 0.02352 547765395542

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚೇತನ ಎೋಂ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಹೆಗೆಡ ಮಿೇಗಾ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 35/4, 33/3, 32/1, 167/2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 693671006684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣಣ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 20 ಸಾಮಾನಾ 0.01356 905602449259

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಾವಿತರ  ಡಿ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಕೄ 

ಎೋಂ
ಕುೋಂತೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 64, 105/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 865392056890

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಲಲ ಪ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಣಣ ಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 183 ಸಾಮಾನಾ 0.0186 307330562016

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಎೋಂ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತನಾಮಕ್ ಹನನ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 84 ಸಾಮಾನಾ 0.00384 533486988988

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಿರಿಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 168,1 ಸಾಮಾನಾ 0.00432 896932548197

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಭಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿೋಂಗಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 132,/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00192 469699566863

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಮಾ ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 67/2, 69/2, 68 ಸಾಮಾನಾ 0.01464 595381228351

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಾ
ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 66/2,69/1, 310 ಸಾಮಾನಾ 0.01328 716392249621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗುರುಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 115, 119 ಸಾಮಾನಾ 0.024 811818139107

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚನನ ಕವ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 44,5, 278,  45/1 ಸಾಮಾನಾ 0.009 318692333520

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಕ್ಯಶ್ ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ  ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 177 ಸಾಮಾನಾ 0.01248

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮುಕ್ಯಾ  ಯಮಶ್ ಕೇೋಂ ಯಮವರಾವ್ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ

93, 95/2, 187, 188, 189, 
94/2, 410/2

ಸಾಮಾನಾ 0.024 261822586109

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯವಿೇೋಂದರ  ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೄ ಗರ್ಣವಮಾ ಶೋಂಗೇರಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 39./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00396 696458152838

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಜಾತ ಎೋಂ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ವಿೇರೇೋಂದರ  ಕೄ ಜಿ ಹೇರೂರು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 48 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 300964856756

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಕೄ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲುಲ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 6/1. ಸಾಮಾನಾ 0.0096 224624705611

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄ ಎೋಂ ನಯಸಿೋಂಸ ಮೂತವ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಮಾ
 ಬೆಳಂದೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 66/2, 69/1, 310 ಸಾಮಾನಾ 0.01328 716392249621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವ ಕೄ ಬಿನ್  ಕ್ಯಭಣಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 50/1, 41/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 267409805584

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಉದಮಕುಮಾಯ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬಿಾಬಟಿ  ಜಿ ಎನ್
ಕುೋಂತೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 71/2,70/5, 70 ಸಾಮಾನಾ 0.00252 958330055645

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅರುಣಕುಮಾಯ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 

ಸುಬಿಾಬಟಿ .
ಕುೋಂತೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 70/1, 71/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00288 416845179087

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಹೇರೂರು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 101 ಸಾಮಾನಾ 0.0054 214406981626

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 108, 121 ಸಾಮಾನಾ 0.01236 264594557886

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯವಿೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಮೇೇನಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 126/5, 56/5 ಸಾಮಾನಾ 0.00384 637736982760

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಭಹೇವ ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ತಭಮ ಮಾ ನಾಮಕ
ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 108,105/1, 102/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00396 449605592005

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇಧಯ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲನಾಮಕ ಕೄಳಕಪ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 173./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00588 290192290862

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇಪಾಲನಾಮಕ  ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇನಾನಾಮಕ
ಕೄಳಕಪ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 169./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00168 319322849145

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ 

ಎೋಂ ಜಿ
ಭಕವಲ್ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 63, 62 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 416726347280

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುರೇವ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾಗಭೂಶಣ 

ರಾವ್
ಭಸಿಗೆ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ
295, 303, 304, 307, 313, 
314

ಸಾಮಾನಾ 0.01596 875147905494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎ ಎೋಂ ಯಮವ  ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 105/1,107, 124/3, 141 ಸಾಮಾನಾ 0.005 642638145718

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ತಭಮ ಪ ಹೆಗಡ್ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಹೆಗೆಡ ಶೋಂಗೇರಿ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 202/2, 225/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00252 330475178531

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಭಲ್ದವ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 14,71/1, 225/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01116 503306330889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ 8./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00852 214263788064

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗುರುಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 115, 119, 21 ಸಾಮಾನಾ 0.024 811818139107

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಡಿ ಸುಧಾಕಯ ಬಿನ್ ದೇಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 142,163/4 ಸಾಮಾನಾ 0.00996 334904939558

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಭಮ  ಕೇೋಂ ದೇಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 163./5 ಸಾಮಾನಾ 0.00216 312799241146

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಜಿ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇವ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 

ರಾಭಣಣ ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 30/2,30/3, 29/3,31/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00588 978391141664

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮ 

ಎೋಂ ಪಿ
ಹನನ ಳಿ್ಳ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 41 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 497612781984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ PÀ À̧¨Á
ೃಂಗೆೋರಿ

149/1, 149/2, 
140/4,137/2, 136/7

ಸಾಮಾನಾ 0.01356 692856737933

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇವಿೋಂದ ನಾಮಕ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬೇಬೇನಾಮಕ
ಕುೋಂತೂರು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 56, 50/2 ಸಾಮಾನಾ 0.084 876598128920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ತಭಮ ಮಾ ಗೌಡ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಣಣ ಗೌಡ
ಅಡಡ ಗದ್ದ PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ
266/5,267/2, 263/3, 
265/2, 264/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01368 524712088616

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿವವ ನಾಥ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 49/5, 49/3, 49/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01248 873649514644

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಫಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು PÀ À̧¨Á ೃಂಗೆೋರಿ 45, 47/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01008 545216767105

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯೇಗಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪ ಗೌಡ
ಭಲ್ನಾಡು PÀ À̧¨Á

ೃಂಗೆೋರಿ 11/3, 103/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0042 555337027073

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗರ್ಣವಮಾ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ  ಹೆಚ್
ಮೄಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 87, 86/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0132 595641113820

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯವಿಶಂಕಯರಾವ್ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಆರ್ 

ಚಂದರ ಶೇಖಯರಾವ್
ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 123, 129 ಸಾಮಾನಾ 0.01008 857770740826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಕಯಮಾ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 257, 263, ಸಾಮಾನಾ 0.00648 802351024944

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ಉಳಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 63 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 501637090333

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಜಗದೇವಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 49/4, 50/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00528 632290521562

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಾಕವೋಂಡೇಮ ಬಿನ್ 

ಸುಫಿ ರಾವ್
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 230/1,246, 236, 235 ಸಾಮಾನಾ 0.00888 424394335170

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಿ ಎಸ್ ವಾಭದೇ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ  

ಯು ಎೋಂ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 107, 106, 105 ಸಾಮಾನಾ 0.00648 920246677525

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄ ವಿ ವಿವವ ನಾಥಬಟ್  ಕೇೋಂ 

ವಿವವ ನಾಥಬಟ್
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 103, 104 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 408138660064



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭದಾಷ ಸಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಮಾ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
191/2, 191/1, 192/3, 
194/1, 197

ಸಾಮಾನಾ 0.01056 323660044305

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಾಷಪ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 23/2, 117 ಸಾಮಾನಾ 0.00816 229778976994

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಉಮವ ಸಿ ಎನ್ ಸುಮಿತರ   ಬಿನ್ 

ನಯಸಿೋಂಸಮಾ
ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 143, 6 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 299502539190

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮಾ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 17, 16/2, 16/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01248 380933878069

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗರ್ಣವಮಾ  ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟಸುಫಿಮಾ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 211, 41, 29/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00804 318988565979

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗುೋಂಡಪ  ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 2,17, 18, 89 ಸಾಮಾನಾ 0.01499 903150660895

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎೋಂ ಸಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಆರ್ ಚನನ ಕವರಾವ್ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 96 ಸಾಮಾನಾ 0.01536 563755740310

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇಗೌರಿ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 101 ಸಾಮಾನಾ 0.00924 235308663484

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮೇೇಸನ್ ಬಟ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲಬಟ್ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 146 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 950440074454

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಎೋಂ ಎ ವಿನ್ ಅನಂತನಾಮಕ್ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 84 ಸಾಮಾನಾ 0.00384 533486988988

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟಯಭಣ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 100/1, 132, 170, 171, 173 ಸಾಮಾನಾ 0.02088 617627537743

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪ್ರ ೇಭ ಕೇೋಂ ಶಿಪ ಹೆಗೆಡ  ಎೋಂ ಎನ್ ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 102 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 265157437363

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಭಲಲ ಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 124./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0102 631239711139

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಂದರ ಶೇಖಯಬಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫರ ಭಣಾ ಬಟ್
ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 124/2, 57/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00516 520020092891

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಾಯಿತರ  ಕೄ ಪಿ ಕೇೋಂ ಪಾಲಚಂದರ ಮೄಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 283, 282 ಸಾಮಾನಾ 0.0126 491135846098

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄ ಆರ್ ಶಿರಾಭ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 116, 93/1 ಸಾಮಾನಾ 0.02352 840833894283

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುರೇವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 57/2, 56/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 859011058817

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿರಾಭಬಟಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 11/1,  42/1, 39/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 312328335960

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಬದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಶಿರಾಭಬಟಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 43,9, 38/1, 14 ಸಾಮಾನಾ 0.024 212393983324

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ 

ಶಿರಾಭಬಟಿ
ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 42/2,7, 39/1 ಸಾಮಾನಾ 0.024 578005388870

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಆದವವ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯವಿೇೋಂದರ ನಾಥ ಕೄ ಎ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
71,72, 73/1, 74/1, 75/1, 
151/4

ಸಾಮಾನಾ 0.00996 892462224424

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ಟ್ಟ ವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟಕೃಶಣ ಮಾ
ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 18./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00636 847567115793

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಾಲಚಂದರ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 116 ಸಾಮಾನಾ 0.00324 659383661702

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಂಕಯನಾರಾಮಣ ಜಿ ಪಿ ಬಿನ್ 

ಯಮವವ ಯಮಾ
ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 185 ಸಾಮಾನಾ 0.0036 719094678129

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಸುೋಂದರೇವ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೇೋಂ 

ಬೆಳಿಣಣ ಗೌಡ
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 143/3, 6/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00528 345972691972

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಟ್ಟ ವಿ  ಗಾಮತರ  ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

 ಟ್ಟ ವೋಂಕಟಯಭಣಬಟ್
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 87, 95/1, 208/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00864 650465168406

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲೇಕಭಮ  ಯಮವ ಕೇೋಂ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 34, 37/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00324 335546360258

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಘವೇೋಂದರ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫರ ಭಣಾ  

ಜೇಯ್ಸ
ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 135/3, 135/2, 130 ಸಾಮಾನಾ 0.00684 733736213820

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಿೋಂಗಪ ಮಾ  ಬಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 60, 57/1, 17 ಸಾಮಾನಾ 0.01152 742954827722

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಣಣ  ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 175/2,174 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 245602963249

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇವ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ನಾಮಕ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 129/2, 129/18, 128/1, 129/3 ಸಾಮಾನಾ 0.01476 476417967218

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕಭಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎನ್ ಸಿ ದೇಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೇೋಂ 

ಚಿನನ ಮಾ ಗೌಡ
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 141./3 ಸಾಮಾನಾ 0.00996 210427755355

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಂಜಿತ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯತಾನ ಕಯ ಕೄ ಎಸ್ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 192/6, 194/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00432 524814341065

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತಾನ ಕಯ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 196/4, 196/18 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 523013099217

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ದಾಮ ತಭಮ  ಕೇೋಂ ಸೂಯಪ ಗೌಡ ಕೄ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 196/11, 197/4, 193/1, 278 ಸಾಮಾನಾ 0.00636 300668527985

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಜಿ ಎಸ್ ಯೇಗಿೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಜಿ 

ಟ್ಟ
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 143/2, 174, 143/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0138 715013846541

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಕೄ ವಿ ಕೇೋಂ ದೇವೇೋಂದರ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 269, 270 ಸಾಮಾನಾ 0.006 880883591988

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ದೇವೇೋಂದರ ಗೌಡ ಐ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪ ಗೌಡ
ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 28, 331 ಸಾಮಾನಾ 0.01116 580677499585

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಹಿರಿಮಣಣ ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ ಗರ್ಣವಮಾ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 87, 111 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 221422183873

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಾಷಕ ಯ ಕೄ ಬಿನ್ ಕರಿಮಕುಲ್ದಲ್ ಕುೋಂಫರ ಗೇಡ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 31./6 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 902576561130

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 5/2, 57/4, 58/3, 41 ಸಾಮಾನಾ 0.00516 526645499531

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಘುತರಾವ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ದೇವಿೇಯಮಾ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 50/3,50/2, 49 ಸಾಮಾನಾ 0.024 944907175881

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾೋಂತಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199,192, 198/2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 944572775963

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫಿ ಣಣ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
263/3,25/5, 271, 24/2, 
24/1

ಸಾಮಾನಾ 0.01296 732825869897

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯೇಗಪ ಗೌಡ ಕೄ ಕಭಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಕೄ 

ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 181, 177 ಸಾಮಾನಾ 0.01008 655020747915

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸಿದದ ಪ  ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 181 ಸಾಮಾನಾ 0.0048

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗೇಪಾಲ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 273 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 661548324290

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಮಿತರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 20/1, 18/1, 16/1A, 11/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 834109945680

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇಧಯರಾವ್ ಎ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಾಧರಾವ್ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 401/1,74/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 442002575406

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ಅಣಣ ಮಾ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೇಫಮಾ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 14, 49/3, ಸಾಮಾನಾ 0.01164 859288985489

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಪಿ ಸುಬಾರ ಮ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಾ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 165/3,160/1, 164/3, 157/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01428 975502313910

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿೇಯಪ  ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬೇಫಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 229/15, 229/13 ಸಾಮಾನಾ 0.00852 650419936787

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಾಲಚಂದರ  ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ರಾವ್ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 410, 411/2, 411/3, 409 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 637511838152

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄ ಎಲ್ ಶಿವಾನಂದ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣಮಾ
ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 153151 ಸಾಮಾನಾ 0.01164 220807861511

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫಿಮಾ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 201./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00972 660001031229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಧಯ ಟ್ಟ ಆರ್ ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 110./2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 644836509127

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತಾನ ಕಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್  ಸಿೋಂಗಪ ಹೆಗೆಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
90/3,90/4, 90/5, 90/8, 89, 
80/1, 78/3

ಸಾಮಾನಾ 0.02232 366525458962

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 88, 85, 109, 87/1, 109 ಸಾಮಾನಾ 0.01224 724056308839

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎೋಂ ಪಿ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 109,85, 88 ಸಾಮಾನಾ 0.0096

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇವ ಬಿನ್ ರಾಭಪ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 4/3, 51/2, 114, 153/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01584 474219297573



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ದಾಮ ವೋಂಕಟೇವ ಕೇೋಂ ಕೄ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇವ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 115./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00849 895065219709

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಧಭವಪ  ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 146/1,146/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0078 509244988701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಪ ಹೆಗೆಡ
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 7/1,146/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01092 609290865416

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯೇಗಪ  ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಪ ಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 18 ಸಾಮಾನಾ 0.00804 396421719738

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 39./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00355 916103540281

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ
ಕ್ಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 179/4, 266, 178/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00408 501432481564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯವಿೇೋಂದರ  ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 43 ಸಾಮಾನಾ 0.00564 999517389657

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಚಂದರ  ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 64 ಸಾಮಾನಾ 0.00588 381226171779

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಿಮಡದಳಿ್ಳ
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 138/6,138/5,138/4, 138/3 ಸಾಮಾನಾ 0.01008 876472141893

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜಪ  ನಾಗೇವ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 228 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 666541964590

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇವ ಕೄ ಎೋಂ ಚಿತರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಮಾಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 250 ಸಾಮಾನಾ 0.006

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಜಾ ೇತಶ್ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 41 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 930296791063

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಯಸಿೋಂಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಭಬಟ್ ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 106 ಸಾಮಾನಾ 0.009 678273158664

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಧಾಕಯ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 1./9 ಸಾಮಾನಾ 0.00924 437417863448

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಪ ಗೌಡ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 1/3,5/10, 5/17 ಸಾಮಾನಾ 0.0066 491506925766

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಪ ನಾಮಕ  ಎ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ನಾಮಕ ಅಡಡ ಗದ್ದ
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ

97/1, 97/2, 98, 101,106, 
107/1, 108

ಸಾಮಾನಾ 0.01176 778258803864

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಪ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೇಭಮಾ ನಾಮಕ ಭಲೇಕಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 15,22 ಸಾಮಾನಾ 0.01992 623743019901

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸಿೋಂಗಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 45./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 968031311822

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿಜಯೇೋಂದರ  ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 85/3, 90 ಸಾಮಾನಾ 0.009 255961458953

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಶಂಕಯ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಬಟಿ  ಎೋಂ ಕ್ಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 253, 251/2, 288 ಸಾಮಾನಾ 0.01224 389144945460

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 70 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 732016972469

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇಪಾಲಡೊೇೋಂಗೆರ  ಸರಿೇಶಡ ೇಗೆರ  ಬಿನ್ 

ವಿಠಲಡೊೇೋಂಗೆರ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ

ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
130/4, 156/2,, 155/1, 
154/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01104 944982667808

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಂಗನಾಥ ಎನ್ ಬಿೇಡ್  ಬಿನ್ ಎನ್ ಎೋಂ ಬಿೇಡ್ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 120 ಸಾಮಾನಾ 0.00432 596898925087

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇರ ಕ್ಯಶ್ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇವವ ಯರಾವ್ ನಿೇಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 6/1, 5/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00888 997349458993

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಜಗಧೇವ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಬಟ್ ಕೄಳಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 58 ಸಾಮಾನಾ 0.006 644842329899

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಕೇಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 51./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00492 722837552913

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಟ್ಟ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಟ್ಟ ಎೋಂವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 156/5, 156/3, 156/4, 157 ಸಾಮಾನಾ 0.0054

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಬದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ತಭಮಯಾಾ ಚಾರ್ ನಲ್ದಲ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48, 47 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 656227839289

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶೇಖಯ ಎನ್ ಕೄ  ಎನ್ ಕೄ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಿನ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೃಶಣ ಬಟ್ಮಡದಾಳು
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ

103, 92/3,, 92/1, 96/3, 
94/3

ಸಾಮಾನಾ 0.01512 393351391437

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಪ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 64, 59/2, 81/5, 59/1, 57/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00624 221799257393

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಾಷಕ ಯ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ
ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ

172/1, 174/4, 159/2, 
167/3, 172/1

ಸಾಮಾನಾ 0.01452 521894273185

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕವಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಕುೋಂತಲ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ ಗೌಡನಿೇಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 12./1 ಸಾಮಾನಾ 0.024 371276801639

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸಿ ಡಿ ಶಿಮೂತವ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗಮಾ  ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 49/2, 50 ಸಾಮಾನಾ 0.0066 523287763821

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುರೇೋಂದರ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಣಣ ಗೌಡಕೂತುಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 87/3, 41/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00624 712678281730

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವಬಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಬಟ್ ಎನ್ ಕೄಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 97,99 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 876450766008

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಂಗೇವವ ಯಮಾಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 107/2, 154, 106/2,111 ಸಾಮಾನಾ 0.01308 806417278461

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಕುೋಂತಳ ಡಿ ಕೄ ಬಿನ್ ನಾಗೇವಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 34./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0042 562831094330

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಮ ಗಂಡಗಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 135/1, 47/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00564 249697561704

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಸಾವ ಮಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಕವರಾವ್ ಸರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48/2,4 ಸಾಮಾನಾ 0.01044 286079787897

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಬಟಿ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 184 ಸಾಮಾನಾ 0.00636 393923450694

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗರ್ಣವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಬಟಿ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 176./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 607790711141

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುರೇವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಬಟಿ  ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 159, 158 ಸಾಮಾನಾ 0.00576 321493840696

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕಳಸೇವವ ಯ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ 

ರಾಭಬಟಿ
ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 176/1,218 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 771201150672

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅನನ ಪೂಣವಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಬಟಿ  ಜಿ 

ಎಸ್
ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 170/2, 119 ಸಾಮಾನಾ 0.02052 548450207984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಣತ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
177, 178, 179, 180, 181, 
124

ಸಾಮಾನಾ 0.001237 890147303424

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಳಷಪ  ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 15/1, 12/2, 17/1, 20/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00384 760436006587

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಷನನ  ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 124/3, 124/4, 124/2 ಸಾಮಾನಾ 0.02076 802290385884

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಕುಮಾಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ನಾಮಕ ಊಳಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 8 ಸಾಮಾನಾ 0.01236 542296597182

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ದ್ದಗಗ ಪ ನಾಮಕ  ಹೆಚ್ ಸಿ  ಕಭಲಭಮ  ಬಿನ್ 

 ಚಿನಾನ ನಾಮಕ
ಊಳಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 9 ಸಾಮಾನಾ 0.0146 224906536361

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯತನ ಭಮ  ಸಿೇನಪೂಜಾರಿ ಕೇೋಂ 

ಶಿೇನಾಪೂಜಾರಿ
ಅಷನಬಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 111/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 686586087906

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಾಯದಭಮ  ಕೄ ಕೇೋಂ ಸುರೇೋಂದ್ಎಗೌಡ ಟ್ಟ 

ಎಸ್
ಕೂತುಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 56./7 ಸಾಮಾನಾ 0.00594 571174337964

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿಶಂಕಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೋಂಗೇವವ ಯಮಾ  ಹೆಚ್ ಜಿ
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 240 ಸಾಮಾನಾ 0.00192 916268086984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄೋಂಭಮ  ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎೋಂ ಸಿ ಕೇೋಂ 

ಸಿದದ ಪ ಗೌಡ
ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 45/1, 45/7 ಸಾಮಾನಾ 0.00324 332350968056

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಣಣ ಗೌಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 57/1, 79/1, 60 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 682086852171

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಪ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 161 ಸಾಮಾನಾ 0.024 986195044792

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ದೇವೇೋಂದರ  ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 191/2, 178/1.3, 185,177 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 349074425313

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿವವ ನಾಥ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಧರೆಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 68, 66/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 913834309312

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷಣಣ ಪ  ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 285, 30/2, 30/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01132 589316912001

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಾ ಅಷನಬಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 47, 49/1, 50,53 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 329818438276

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಭಮ ಪ  ಕೇೋಂ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 49/7,24,25 ಸಾಮಾನಾ 0.00804 838133320528

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಭರಿಮ ಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 138 ಸಾಮಾನಾ 0.0069 921313579489

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕವ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 161. 229/3 ಸಾಮಾನಾ 0.01237 505177032304

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಜಿ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
101/7,91/7, 119/1, 91/5, 
91/3, 91/4

ಸಾಮಾನಾ 0.01416 268785221977

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48/27 ಸಾಮಾನಾ 0.014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಗಿರಿಮಮಾ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 27./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 850751125258



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಾಲಕೃಶಣ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಟ್ಟ 

ಶಿೋಂಗಪ ಗೌಡ
ನೆಮಾಮ ರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 75, 75/2, 73/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00456 634418241894

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕಳಷಪ ನಾಮಕ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 157/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00996 254119047037

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಭಹಾಫಲ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಕಯಮಾ ಕ್ಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 83/6, 84 ಸಾಮಾನಾ 0.003 787732555064

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಿಡಡ ಮಾ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 299, 299/6, 299/7 ಸಾಮಾನಾ 0.0024 750412559307

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬೇಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 40, 46, 47/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00372 209433450576

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾೋಂತರಾಭ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವ ರಾವ್ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 222 ಸಾಮಾನಾ 0.00792 577498248165

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 7,19, 16/2, 17/1B ಸಾಮಾನಾ 0.0102 676350363601

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಯತ್ ಕೄ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 328, 234 ಸಾಮಾನಾ 0.01668 998588831439

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಕೄ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 47./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00642 348613349033

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ  ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ನಾಮಕ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 180 ಸಾಮಾನಾ 0.00396 241765110120

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಟಿ  ಬಿ ಬಿನ್ ಶಿರಾಭಬಟಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 9 ಸಾಮಾನಾ 0.0108 764912202885

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಮೂತವ ಬಟಿ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಫರ ಭಣಾ ಬಟಿ
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 216/1, 213 ಸಾಮಾನಾ 0.0146 545704225747

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ ಶೋಂಗೇರಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 71 ಸಾಮಾನಾ 0.00696 593373885962

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎೋಂ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ ಮಾ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 154, 168 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 743462192359

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಚಂದರ  ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೇತಾರಾಭಬಟಿ
ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 217./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0042 314699896905

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ 

ಕೃಶನ ಸಾವ ಮಿರಾವ್
ಸರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 75,73, 72 ಸಾಮಾನಾ 0.00924 373738092957

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 157./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 621033943352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿೋಂಗಪ ಹೆಗೆಡ
ಕುೋಂತೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 89./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00516 311566947900

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ವಿೇಣ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಿ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 256 ಸಾಮಾನಾ 0.01128 300277633797

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಕೄ ಬಿನ್ ಕೄ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಕೄ ಬೇಗಾರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 51 ಸಾಮಾನಾ 0.00336 649752954093

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಜಾಕ್ಷಭಮ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಾಾ ಭಸುೋಂದರ್
ಗುಲಗಂಜಿಭನೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 42 ಸಾಮಾನಾ 0.01808 762760748141

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 66/2, 72 ಸಾಮಾನಾ 0.00672 331853851623

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಿ ಎೋಂ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ 

ಭಹಾಫಲಶೆಟಿ್ಟ
ಬೆಳಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 262, 261 ಸಾಮಾನಾ 0.00932 476956157063

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇಪಾಲಬಟ್ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ 

ನಯಸಿೋಂಸಬಟ್
ಮೄಣಸ್ಯ

ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 78, 75, 52, 49, 50/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01285 282489478754

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ತುಳಸಿೇದಾಷ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಭಬಟ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
52/1, 47/3, 256/1, 254/1, 
52/1

ಸಾಮಾನಾ 0.0146 807117332826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಹೇವ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 198./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 224872471924

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎ ಎಸ್ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಗುೋಂಡಪ  ಕೄ ಜಿ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 199, 195, 194, 193/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01128 303785866095

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಾಲಸುಫರ ಭಣಾ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಾಾ ೋಂಬಟ್
ಭಸಿಗೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 464./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00684 434292565566

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲೇಕಭಮ  ಕೇೋಂ ಸುರೇವ ಹಾಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
371/6, 372/1, 357/1, 297, 
295, 294

ಸಾಮಾನಾ 0.00984 333579339498

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಎಸ್  ಯತನ ಭಮ  ಬಿನ್ 

ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 147/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 888863905282

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಾೋಂತ ಅಯವಿೋಂದಬಟ್ ಕೇೋಂ 

ಅಯವಿೋಂದಬಟ್
ಬೆಳಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 32 ಸಾಮಾನಾ 0.00456 400711706845

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಬೆಳಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 31,33 ಸಾಮಾನಾ 0.0108 831908533711

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಜೆ ಸಿ ಅವವ ಥನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ 

ಚನನ ಕವರಾವ್
ಸರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48, 52/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 471986288176

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಕೄ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
165, 143/1, 151, 137, 
166/1, 144/1

ಸಾಮಾನಾ 0.02352 200161525941

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಣಣ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 66/1, 58 ಸಾಮಾನಾ 0.0114

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟ್ಯಛಲಮಾ
ಕ್ಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 20, 19, 11/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01464 720067838485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಕೄ ವೋಂಕಟೇವ ಬಿನ್ ಕೄ ಜಿ ಕೃಶಣ ಮಾ ಭಸಿಗೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 2, 2/2, 116/1, 114, 113/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01152 914629896964

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಂಜುೋಂಡ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ ಬಟಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 20, 19/2, 25/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00732 245086215485

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಷಾಣ ಚಾರಿ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಾಚಾರಿ ಸರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 157/1,165 ಸಾಮಾನಾ 0.0132 549127437039

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪೂಣಿವಮಾ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಶಿಶಂಕಯ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 260 ಸಾಮಾನಾ 0.00932 528519745105

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅಚುಚ ಥಮಾ  ಋಶಾ ಶೋಂಗೇವವ ಯ ಬಿನ್ 

ಸುಫಿಮಾ
ಕೇಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 67./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00492 964353946201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫರ ಭಣಾ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಾೋಂಡಮೂತವ ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 68, 64/2, 66 ಸಾಮಾನಾ 0.01188 350863637957

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗಪ ನಾಮಕ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 267, 10/4 ಸಾಮಾನಾ 0.00411 363334364063

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಕ್ಯವ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ನಾಮಕ ಗಂಡಗಟಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 42/5, 43/7 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 614371580780

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ಎ ಸುಫಿಮಾ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಗೌಡ ಮಲುಕಪ

ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ

75/4, 76/1, 77/10, 
77/1,78, 79/1,80/3, 
90/10, 91/1, 93,106,76/2

ಸಾಮಾನಾ 0.0146 257086539435

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎೋಂ ಡಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ದಾಷಪ ಗುಾ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 193, 194/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01596 647108749262

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಚಂದರ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ ನಿೇಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 161, 120, 166/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00849 904248468765

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ  ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹಿರಿಮಣಣ ಮಾ
ಬೆಳಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 161, 162, 166, 165 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 988473327536

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥಮಾ  ಎೋಂ ಪಿ ಬಿನ್ 

ಣಿಮಪ ಮಾ
ಧರೆಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 214, 53/3, 56 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 723370639629

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುರೇವ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 190, 10/5, 192/3, 193, 1/1 ಸಾಮಾನಾ 0.012

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಗಂಧ ಕೄ ಸಿ ಕೇೋಂ ಕೄ ಜಿ ಸುರೇವ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 2./3 ಸಾಮಾನಾ 0.0036 565121686509

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಕೄ ಆರ್ ಅಣಣ ಮಾ ಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 145,52, 14/1, 151 ಸಾಮಾನಾ 0.01368 310100690081

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಷರೇಜಭಮ  ಬಿನ್ 

ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ

140, 144/1, 147/2, 166/5, 
253/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01248 662562134289

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಶಂಕಯ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನನ ಪ ಮಾ ಕ್ಯಡಿ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
191/3, 190/1, 194/2, 
194/3

ಸಾಮಾನಾ 0.01176 506034251626

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮವ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಕೄರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 69 ಸಾಮಾನಾ 0.0146 903174570345

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿೇತಾರಾಭಬಟ್ ಬೇಗಾರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48/.1 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 893584974868



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಾಭಬಟಿ ಬೇಗಾರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 48./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0054 966715188755

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗೇವ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಮಾ ಕೇಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 105./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00612 587364059153

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿಪ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ ಗೌಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
98/2, 111/4,48, 111/3, 
98/3

ಸಾಮಾನಾ 0.01176 427911600611

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಆಚಾರ್ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಾಚಾರ್
ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 151./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00627 463898538754

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುದೇಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 5/2, 5/4 ಸಾಮಾನಾ 0.00756 338047801297

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾಯದಾ ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಹಾದ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 5/25,5/14, 10/2, 5/21 ಸಾಮಾನಾ 0.0102

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿದಾಾ ಶಂಕಯ ವೈ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇವವ ಯಬಟಿ  

ವೈ ಜಿ
ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 224 ಸಾಮಾನಾ 0.00342

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಾಷಕ ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 170, 191/4, 171/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0108 401990429555

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇಯಭಣರಾವ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗರ್ಣವರಾವ್ ಹೆಚ್
ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 67/2, 70, 74 ಸಾಮಾನಾ 0.024 995586722504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಧಾಕಯ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 145,151, 144/1, 136/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00828 467056663239

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಬಿಾನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಾನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 77./3 ಸಾಮಾನಾ 0.0136 237613352919

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಧಾಕಯ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ 

ಅಣಣ ಮಾ ಹೆಗೆಡ
ನಿೇಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 87/3, 87/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0114 839308143944

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ಪಿ ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
260, 187/2, 181/2, 182/2, 
260, 37

ಸಾಮಾನಾ 0.01224 512732806719

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ ಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ
90/3, 101/1, 137/1, 98, 
89/4, 69

ಸಾಮಾನಾ 0.015 479718527450

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮುಯಳ್ಳಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಬಟಿ  ಬಿ ಜಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 39./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 688298076157

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಭಾಗವ ವಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಬಟಿ  ವಿ 

ಎನ್
ಮೄಣಸ್ಯ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 76 ಸಾಮಾನಾ 0.00564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಫಿ ಣಣ  ಟ್ಟ ವಿ ಬಿನ್  ವೋಂಕಟಕೃಶಣ ಮಾ ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 18./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00636 626792290502

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟಕೃಶಣ ಮಾ  ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಮಾ ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 5 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 755743986546

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 181/2, 187/2, 260, 37 ಸಾಮಾನಾ 0.01224 512732806719

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇಧಯಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಗಿಣಿಕಲು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 176,167, 175 ಸಾಮಾನಾ 0.00948 729676273146

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ ಭಕವಲ್ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 160 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 583726024433

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗಪ  ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ ಮಿೇಗಾ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 116, ಸಾಮಾನಾ 0.0078 883381443313

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 144./3 ಸಾಮಾನಾ 0.01572 692600189905

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ ಹೆಗೆಡ  ವೈ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಮಾ ಹೆಗೆಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 233/8, 233/11, 233/5, 1/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01222 967936977883

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ ಮಡದಾಳು ಶಖರಸಮಟಟಣ ೃಂಗೆೋರಿ 161/1, 132/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01356 690518299734

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವೇಣುಗೇಪಾಲ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಶಂಕಯ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 202, 150 ಸಾಮಾನಾ 0.0146 341001487259

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ವಿ ಕೄ  ಜಮಭಮ  ವಿ 

ಆರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ
ಮಲುಕಪ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ

94/1,95/1,  96/1, 98/2, 
98/1, 108

ಸಾಮಾನಾ 0.02044 830156885240

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಎಸ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 275, 127/1, 135/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00576 678762144967

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಧಾಕಯ ಹೆಚ್ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇದೇವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇನಾಡ
ಭಕವಲ್ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 100/2, 97 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 443600647312

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅಕ್ಷಮ ಕೄ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯವಿೇೋಂದರ ನಾಥ ನೆಮಾಮ ರು ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 76/1, 77/1, 78/1,79 ಸಾಮಾನಾ 0.0146 477601401648

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪುಾ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಯವಿೇೋಂದರ ನಾಥ ನೆಮಾಮ ರು ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 55./3 ಸಾಮಾನಾ 0.01248 362324053909

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗಿರಿಜ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ 

ಸುಫರ ಭಣಾ ಬಟ್
ಹಾಲಂದೂರು ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 182 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 266799758249

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೄ ವಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಭಮಾ
ಬೆಳಂದೂರು ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 203 ಸಾಮಾನಾ 0.0102 617932522578

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಇ ವಿ ಬಿನ್ ಟ್ಟ 

ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಮಾ
ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 162/1, 154/2, 161/1, 155 ಸಾಮಾನಾ 0.01176 636729389395

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾವವ ತ್ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಡಗಟಿ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 119/2, 121/2, 121/13, 1/8 ಸಾಮಾನಾ 0.02028 395640821179

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಗಿರಿಮಪ ಗೌಡ ಜಿ ಪಿ  ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ 

ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣಣ ಗೌಡ
ಗಂಡಗಟಿ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 120./3 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 814545512757

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪೂಣಿವಮಾ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಡಗಟಿ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 129./2 ಸಾಮಾನಾ 0.012 897586280764

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶೆರ ೇಮಸ್ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಗಂಡಗಟಿ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 2/2, 1/14, 120/4 ಸಾಮಾನಾ 0.021 545440211100

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ
119/3, 119/4, 121/1, 
121/4, 1/6, 133/1

ಸಾಮಾನಾ 0.0216 634830100801

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಮಲುಕಪ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 47/1, 46/1, 8, 48 ಸಾಮಾನಾ 0.01128 488203852051

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಕ್ಯವ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಮಾ  ಬಿ ಕೇಗೇಡು ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 106, 105/1 ಸಾಮಾನಾ 0.02304 550658288595

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ದೇವೇೋಂದರ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣಣ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಅಭೃತಸುಯ ೃಂಗೆೋರಿ 41, 227 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 758478321357

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚನನ ಕವ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 309/1, 10 ಸಾಮಾನಾ 0.00852 901077177174

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯೇಗಪ ಹೆಗೆಡ  ಡಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಹೆಗೆಡ ಗಿಣಿಕಲು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 182,188, 185 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 351011722680

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಚಂದರ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಮಣಣ ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 204, 203/2, 203/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01236 658374779049

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯತನ ಭಮ  ನಾಗೇೋಂದರ  ಕೇೋಂ 

ಸೇಭಮಾ ನಾಮಕ
ಉಳಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 47, 45, 53 ಸಾಮಾನಾ 0.01716 995013536118

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಲಿೇಲ್ದತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ 

ಸಂತಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಆರ್
ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 15./10 ಸಾಮಾನಾ 0.00168 748434502173

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಆರ್ ಸಂತ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ 

ರಾಭಣಣ ಗೌಡ
ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 29/2, 182 ಸಾಮಾನಾ 0.01104 510629200857

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶೋಂಗೇವವ ಯ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 73/1, 51/3 ಸಾಮಾನಾ 0.02097 677096357506

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಂಜಮ ಎ ಎಸ್ ಭಾಗಾ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರ ೇನಿವಾಷನಾಮಕ  ಕೄ ಟ್ಟ
ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 133, 134 ಸಾಮಾನಾ 0.012 476890416398

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗರ್ಣವ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಾಬಟಿ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 62/4, 36/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 898967624398

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 115, 209/1, 113/3, 210/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01462 603035352218

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ ಕೄ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಾ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13/1, 34/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00576 207590656103

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಧಾಕೃಶಣ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಬಟ್ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 89 ಸಾಮಾನಾ 0.00576 240941104086

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚನನ ಕವ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಬಟ್ 

ಕೄ ವಿ
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 95 ಸಾಮಾನಾ 0.0066 741953551113

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಎಸ್ ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಶಿಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 3/2, 2/5 ಸಾಮಾನಾ 0.00924 377248141043

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫರ ಭಣಾ  ಬಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬಾರ ಮಬಟ್
ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 60./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 961893640902

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇದೇವಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೇೋಂ ಸುಧಾಕಯ 

ಹೆಚ್ ಜಿ
ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 99./5 ಸಾಮಾನಾ 0.00756 295443233152

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯವಿೇೋಂದರ  ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 98/1, 97 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 844132933453



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಭಾತ ಕೇೋಂ ಸಿ ಹೆಚ್ ಜನಾಧವನ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 110/1, 107/2, 9/4, 109/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00936 316783633057

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಿನನ ಮಾ  ಎೋಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ರಾಮಗೌಡ
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 265/1 B, 267/4, 272/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01176

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇಧಯ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ  ಬಿ 

ಹೆಚ್
ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 156 ಸಾಮಾನಾ 0.00156 608515776879

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೄ 

ಆರ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷರಾವ್
ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 149, ಸಾಮಾನಾ 0.00396 329427830264

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಷರಾವ್ ಕೄ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಕೄ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಮಣ
ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 205 ಸಾಮಾನಾ 0.00936 693692573246

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಪ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶನಾಮಕ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 1/13, 116/1, 1/5, 1/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0108 202285234509

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಷಾಣ ಚಾರಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿಯಾಚಾರ್ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 36/4, 36/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0114 755917763089

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ ಎೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 103 ಸಾಮಾನಾ 0.01344 725990542350

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸೇಭಮಾ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ 

ತಭಮ ಮಾ ನಾಮಕ
ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 33/3, 25/2, 25/1, 22 ಸಾಮಾನಾ 0.00696 270280008184

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎ ಎಸ್ ಶಿರ ೇಯಕ್ಷ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 43/3, 40/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0111

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಮಾ  ನಾಮಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70 ಸಾಮಾನಾ 0.01656 877031841214

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇವ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 43./4 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 605575595150

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 166./2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 432053903909

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಟ್ಟ ಜಿ ಪಾಣಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ನಾಮಕ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
48,118/21, 3329, 129/1, 
331/1

ಸಾಮಾನಾ 0.01152 940169734273

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿಶಂಕಯ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೄ ಬಿ 

ನಯಸಿೋಂಸಮಾ
ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 108/3, 115, 107/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01584 686566914031

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಅನನ ಪೂಣವಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 214, 218 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 515978993050

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಭಾಷಕ ಯ ಎನ್ ವಿ ಗೌಯಭಮ  ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟ್ಯಛಲಬಟ್
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 198./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00456 576569694326

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎನ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶೇಶಗಿರಿಮಪ
ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 24, 34, 35,36, 39, 40 ಸಾಮಾನಾ 0.0186 682905090261

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಯತ್ ರಾಜ್ ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಷಕ ಯರಾವ್ ಕೄ 

ಆರ್
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 340,, 339/2, 339/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01764 261138427886

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗುರುಮೂತವ ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಭಮ ಪ ಬೇಗಾರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 20 ಸಾಮಾನಾ 0.00948 326189741298

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಅನಂತ ಜಿ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 26 ಸಾಮಾನಾ 0.0108 301253410731

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 54 ಸಾಮಾನಾ 0.01368 500337732569

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಪ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಟ್ಟ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 59, 20/1, 5, 4 ಸಾಮಾನಾ 0.024 955051062968

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಹನನ ಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

177/6, 144/2, 141/2, 
177/7, 113/1, 176/1, 
177/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01699 304115853600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕ್ಯಳಮಾ  ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಪ ಮಾ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 109 ಸಾಮಾನಾ 0.01228 639804445532

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪಿಾ ಮಾ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ಎಸ್ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 85./2 ಸಾಮಾನಾ 0.009 788664713651

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಪ  ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 8 ಸಾಮಾನಾ 0.00648 343357027470

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ಷನನ  ಎ ಬಿನ್ ಎ ಸಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಸಿ ಕೄ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 64, 67,68 ಸಾಮಾನಾ 0.0132 439227637306

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫರ ಭಣಾ  ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಚಂದರ ಬಟ್
ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 243 ಸಾಮಾನಾ 0.01152 575891222508

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಳ್ಳನಾೋಂಫ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಎಸ್ ಸಿ 

ಶೋಂಗೇವವ ಯಬಟಿ
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 126/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00624 318450782557

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 106/1, 107/1, 110/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00528 663186326888

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಎ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
94/1, 99/2, 95/3, 212, 
215//2, 114

ಸಾಮಾನಾ 0.0102 546032863591

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭರಿರಾವ್ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 269/3, 73/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0132 556211370365

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಿರಿಜೇವ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇವವ ಯ ಕೄ ಎಸ್ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 5./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 980074746995

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎಸ್ ವಿ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಟ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟ್ಯಚಲ
ಸುೋಂಕದ ಭಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 20, 22, 76 ಸಾಮಾನಾ 0.024 479157074831

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿಪ  ಗೌಡ ಎಸ್ ಎನ್, ಪಾವತಭಮ  ಸಿ 

ಬಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ  ಗೌಡ
ಗಂಡಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 109/8, 107/7 ಸಾಮಾನಾ 0.00466 949440470327

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶೇಷಾದರ  ಹೆಚ್ ಜಿ, ಉಮಾದೇವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮಾ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 182, 184, 185 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 692402282284

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಹುೋಂಡು, ಸಿೇತಾ ಬಿನ್ ಕಯಗಮಾ ಗುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55 ಸಾಮಾನಾ 0.006 768741142183

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಕೄ ನೇತಾರ ತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ  

ನಾಮಕ
ಕ್ಷ್ಕೄರ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 103 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 280266370870

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ತಭಮ ಪ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119, 120, 114 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 857102071223

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎಸ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಎ ಡಿ ಶಂಕಯಪ  

ನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 69, 70 ಸಾಮಾನಾ 0.024 323383773549

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಳಷಪ  ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ  ನಾಯ್ಕ ಬಾಳಗೇರಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 37/5, 37/3, 37/9, 3/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01692 204342082800

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶೇಶಪ  ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 194, 195, 198ಭ 200, 110 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 539755304494

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯತಾನ ಕಯ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹೂಮಾ  ಹೆಗೆಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 18/6, 18/8, 23/3, 23/4 ಸಾಮಾನಾ 0.0102 238049912797

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಘವೇೋಂದರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ  

ರಾವ್
ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 73/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00552 267371135901

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಭಲಲ ಪ  ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 158/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0276 479880052131

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೈ ಸಿ ತಭಮ ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119/1ಬಿ, 195/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0552 989539565335

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿದಾಾ ತ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 52/1, 51/2, 53/6 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 715049599810

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಚಂದರ  ಜೇಯ್ಸ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್ ವಿ ಸುಬಾರ ಮ ಜೇಯ್ಸ
ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 130/3, 3/2, 133/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0148 719693589138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಳಷಪ  ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಭಮ ಪ  ಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55, 56/2, 56/1, 56/4 ಸಾಮಾನಾ 0.02052 792673040959

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇವ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಪ  ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 396, 397/1, 406 ಸಾಮಾನಾ 0.00792 683568300920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಎೋಂ ವಿ ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟೇವ 

ಬಟ್ ಕೄ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 153 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 865972152512

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ತಭಮ ಮಾ  ಆಚಾರ್ ಕೄ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ  

ಆಚಾರ್
ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 306 ಸಾಮಾನಾ 0.00314 789554071138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಮವ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಟಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 71, 72, 73 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 699229609016

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮವ ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 98, 94, 93, 104, 335, 334 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 782962416231

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶೈಲ್ದತ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ಕೇೋಂ ಯೇಗಪ  ಹೆಚ್ 

ಕೄ
ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 329 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 524350406198

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫಿ ಣಣ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಭಣಣ  

ಗೌಡ
ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 25/6, 30/1ಎ, 35, 77/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0102 326800383270

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೃಶಣ ಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ  

ಗೌಡ
ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 10, 276, 231, 241, 242 ಸಾಮಾನಾ 0.01752 276812740325

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಡಿ ಎೋಂ ಯಮವ ಬಿನ್ ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 45, 46/6, 50/6 ಸಾಮಾನಾ 0.012 344711713760



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಉಮವ, ಯಜನಿ ಬಿನ್ ದೇಪ  ಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 136 ಸಾಮಾನಾ 0.01872 455052151901

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಜಮಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಪ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 270, 262, 261 ಸಾಮಾನಾ 0.01699 621298653913

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯೇಗಪ  ಕೄ ಸಿ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
129/1, 128/8, 128/5, 
125/1

ಸಾಮಾನಾ 0.01176 400062421866

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ  ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 198/7, 125/2, 128/6 ಸಾಮಾನಾ 0.00996 449409555837

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 142/1,140,224/6 ಸಾಮಾನಾ 0.01188 548854872267

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 501 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 229641197608

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿೇಣಾ ಜಿ ಬಿ ಕೇೋಂ ಶಾಭಮಾ ಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 262, 184/1, 173/1, 210 ಸಾಮಾನಾ 0.01968 977012218934

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಗೌಡ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 53/3, 51, 53/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00852 924683388641

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವೈ ಎಸ್ ಗೇಪಾಲ ಮಮುನಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ 

ಸುಫಿ ಣಣ ಮಾ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 56/4, 57/2, 211 ಸಾಮಾನಾ 0.01176 460349967555

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಾಲಸುಫರ ಭಣಾ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶೋಂಗೇವವ ಯಮಾ
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 297./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00324 991731501522

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷಮಿೇಕ್ಯಮ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಆರ್ ಮೄಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 185, 53 ಸಾಮಾನಾ 0.01512 820663330526

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಾೋಂತಭಮ  ಕೄ ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಕಳಷಪ ಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 183/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0042 996320715986

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅನುಶ ಕೄ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಎೋಂ 

ಆರ್ ಅಶೇಕ
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0024 280560360510

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಎೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 502 ಸಾಮಾನಾ 0.0168 375944686010

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಾೋಂತ ಎನ್ ಟ್ಟ ಕೇೋಂ ದೇವೇೋಂದರ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ 

ಟ್ಟ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

22/4, 204/1, 9, 15, 25, 
27/3

ಸಾಮಾನಾ 0.01128 791763349920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಎೋಂ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಮೄಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 34 ಸಾಮಾನಾ 0.0138 629118204291

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13/17, 6/1, 12/18, 13/16 ಸಾಮಾನಾ 0.00727 810367253444

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಪ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
18/1, 4/13, 13/14, 6/2, 
12/17, 2/2

ಸಾಮಾನಾ 0.0792 687322119521

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಭರಿಮಪ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ರಾಭಪ  ಬಿನ್ 

ಭಲಲ ಪ
ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

4/10, 6/4, 13/10, 15/1, 
18/4

ಸಾಮಾನಾ 0.00612 979291886520

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 74/1, 75/2, 119, 72 ಸಾಮಾನಾ 0.01212 201627183298

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ ಗೌಡ
ಮಡದಳಿ್ಳ

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

229/7, 278, 230/1, 232/1, 
229/1, 229/3, 243/16, 
230/5, 228/7

ಸಾಮಾನಾ 0.00948 535976143701

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಪ  ಬಿ ಎಸ್ ಷಣಣ ಮಾ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 194/2, 234/1, 200 ಸಾಮಾನಾ 0.00379 473337359675

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 500 ಸಾಮಾನಾ 0.00168 585559100769

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರ ವಿೇಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಶಿರ ೇನಿವಾಷ
ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 77/1, 73/4 ಸಾಮಾನಾ 0.00312 930331006621

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಹೆಚ್  ಎ ಬಿನ್ ಅಪ ಣಣ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 84/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0012 496601128893

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 58/2, 60 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 3669999998083

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾಗಪ ಗೌಡ
ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 5/2, 116/3, 11/3 ಸಾಮಾನಾ 0.0063 878777698874

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ನಾಮಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 158/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 290549445335

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಕೄ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೄರ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 145/2, 164, 146 ಸಾಮಾನಾ 0.01392 820995380642

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಮಾ  

ಎನ್
ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 16 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 956597220878

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 172 ಸಾಮಾನಾ 0.00648 242629947038

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವಮೂತವ ಬಿನ್ ಸುಫಿಮಾ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 75/4, 74 ಸಾಮಾನಾ 0.00732 425764866548

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕೃಶಣ ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬೇಫಣಣ ಗೌಡ
ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 117/3, 115/2, 117/5 ಸಾಮಾನಾ 0.00696 959737185418

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗಭೂಶಣಮಾ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಷವ ಣಾವೋಂಫ 

ಬಿನ್ ಶೇಶಮಾ
ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 133, 131/2, 131/2, 131/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01248 718327032397

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಜಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಣಣ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

224/1, 213, 212, 210,195, 
175/1, 170, 164, 473,168 
167

ಸಾಮಾನಾ 0.024 538970059425

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವಬಟ್ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬಟಿ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 153 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 785071802510

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭಲಲ ಪ ನಾಮಕ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 4/11, 2/4, 2/4, 18/2, 6/3 ಸಾಮಾನಾ 0.01512 394394742390

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 162./5 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 820265249149

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷತೇಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಬಿ ಎಸ್ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 98,99/2, 235/2 ಸಾಮಾನಾ 0.02304 433018874421

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಪ  ಟ್ಟ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಪ ಣಣ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 66, 89, 75 ಸಾಮಾನಾ 0.0084 782454637620

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 113/2, 116 ಸಾಮಾನಾ 0.00852 263948994049

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಹಿರಿಮಣಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಾನಾಮಕ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 19/3, 120/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00292 680403813069

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚನನ ಕವ ಕೄ ಟ್ಟ  ಸುಮಾ ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ 

ತಭಮ ಪ ನಾಮಕ
ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 34/2, 29/2, 62/3 ಸಾಮಾನಾ 0.00839 466033911639

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಸಿ ಕೄ ಬಿನ್ ಸಿ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 82/6, 112/2, 112/4 ಸಾಮಾನಾ 0.01248 368125740797

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ದೇಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಪಿ  ರಾಧ ಬಿನ್ 

ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ
ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 164 ಸಾಮಾನಾ 0.0144 706776308393

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಜಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 60,58/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01164 573135048005

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮಾ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 35./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 320065680298

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಎ ಕಳಷಪ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ ಹೆಗೆಡ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 136/1, 144/1, 112 ಸಾಮಾನಾ 0.01128 634101591773

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿೇತಾರಾಭಮಾ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
104/1, 178/1, 179/1, 285, 
294/3

ಸಾಮಾನಾ 0.01152 503657503077

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸೇಭಭಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಎಲ್ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 171 ಸಾಮಾನಾ 0.00876 599732913453

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಮಾಲತ ಕೇೋಂ ಲಿೋಂಗಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70./2 ಸಾಮಾನಾ 0.01116 462804735229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗಪ ಗೌಡ ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 131/2, 128 ಸಾಮಾನಾ 0.00948 264639527486

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಶಿೇಣಣ  ಕೄ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೄ ಬಿ ತಭಮ ಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 66, 52/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 893093938607

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಫರ ಭಣಾ  ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸಿೋಂಗಪಾಪ ಚಾರ್
ನಲ್ದಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 42 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 712856275571

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅಭರಾಭ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 

ಮಂಜುನಾಥ
ಸುೋಂಕದ ಭಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55/2, 54 ಸಾಮಾನಾ 0.024 560400876116

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ 

ತಭಮ ಮಾ ನಾಮಕ
ಸುೋಂಕದ ಭಕ್ಷ್ಕ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0024 982908342820

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬುಡಡ ಮಾ  ಎ ಜೆ ಬಿನ್  ಜಫಿ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 35./2 ಸಾಮಾನಾ 0.00744 856361441758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಮಾ  

ಹೆಚ್
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 191 ಸಾಮಾನಾ 0.00348 497033810900



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ದೇವೇೋಂದರ  ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ 

ಗೇಪಾಲಗೌಡ
ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 20/1, 21/3, 21/6, 23 ಸಾಮಾನಾ 0.00612 626908477922

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹಿರಿಮಣಣ ಹೆಗೆಡ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 208, 304 ಸಾಮಾನಾ 0.01704 346269195064

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಂಜಮ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಚಂದರ ಹೆಗೆಡ
ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 279, 211 ಸಾಮಾನಾ 0.01224 851099132385

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಧಾಕೃಶಣ  ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 72/3, 52, 72/4, 61 ಸಾಮಾನಾ 0.01644

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ನಮಾಲ ಕೄ 

ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 245, 229, 239, 236 ಸಾಮಾನಾ 0.024 726309712800

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಣಣ ಗೌಡ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ ಗೌಡ ಬಾಳಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
30/10, 30/1, 29/5,29/1, 
27, 32/1

ಸಾಮಾನಾ 0.02272 313022229570

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗೇೋಂದರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ರಾಭಕೃಶಣ ಮಾ  ಹೆಚ್
ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

15, 5, 16/5, 16/1216/13, 
16/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01212

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಚಂದರ  ಹೆಚ್ ಬಿ  ನಿಭವಲ ಬಿನ್ 

ಭಾಷಕ ಯ ರಾವ್
ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 7/5, 2/1, 4/5, 3/5 ಸಾಮಾನಾ .0.708 644089121824

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಳಷಪ ಗೌಡ ಕೄ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 1/2, 190, 8/2, 193 ಸಾಮಾನಾ 0.0138 764463322856

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕಭಲ ಟ್ಟ ವಿ ಕೇೋಂ ಕಳಷಪ  ಕೄ ಜಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 2/1,3/2 ಸಾಮಾನಾ 0.00504 974375937226

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕವಹೆಗೆಡ  ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ ಹೆಗೆಡ ಉಳಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 116, 117, 118 ಸಾಮಾನಾ 0.01104 642080423605

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪೂರ್ಣವವ ಕೄ ಬಿನ್ ಕವಹೆಗೆಡ ಉಳಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 113/2, 115/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00708 868980337919

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗಿರಿಮಪ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಫಣಣ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 117/4, 115/1 ಸಾಮಾನಾ 0.00684 831673181598

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕ್ಯಡಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ಗೌಡ ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 161, 235/2, 207 ಸಾಮಾನಾ 0.00948 668733980338

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯೇಗಪ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 81, 80/1, 95/2 ಸಾಮಾನಾ 0.0114 339382994540

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಶಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 292 ಸಾಮಾನಾ 0.01133 865107615352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುದೇ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 85/5, 85/8 ಸಾಮಾನಾ 0.018 370510832303

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 130./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00504 257588659405

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ರಾಭಕೃಶಣ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಮಂಜುನಾಥಬಟ್
ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 29/2,30, 31/1, 33/3, 34 ಸಾಮಾನಾ 0.0132 761143503502

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 255/2, 238/1, 312/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01176 273070096592

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇನಿವಾಷನಾಮಕ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಮಪ ನಾಮಕ
ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 9/3, 9/13, 9/4, 13/6, 13/1 ಸಾಮಾನಾ 0.01212

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಾೋಂತರಾಭ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ 

ಗುೋಂಡುರಾವ್
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 95./4 ಸಾಮಾನಾ 0.048 351750015454

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಕೃಶಣ ಶೆಟಿ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

328/2, 325, 245, 234/48, 
231/2, 231/1, 202/1,201, 
199/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01152 699512621653

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕ್ಯತವಕ್ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆರ ೇಷಿ್ಮ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 200, 232 ಸಾಮಾನಾ 0.01416 472846637867

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸುಕುಮಾರ್ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 

ಎೋಂ ಕೄ
ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199/1, 233/2 ಸಾಮಾನಾ 0.01417 699923780414

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಬೆಳಿಭಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 97, 100/1, 98/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0036 975393842309

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಸಾವಿತರ ಭಮ  ಸುರೇವ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ 

ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ
ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

25/2,24/2, 26/1, 34, 
436/1, 41

ಸಾಮಾನಾ 0.01056 485888745148

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಜಗಧೇವಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಭಮಾ ಹೆಗೆಡ
ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 4./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00132 979005949954

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರ ದೇ ಹೆಚ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಗಧೇವ ಹೆಗೆಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 5 ಸಾಮಾನಾ 0.01116 403560178568

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಗರ್ಣವಮಾ
ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

191/2, 191/3, 192/2, 
192/3, 249

ಸಾಮಾನಾ 0.0126 329499891326

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 134, 131/4, 258 ಸಾಮಾನಾ 0.00936 689725288921

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕವಮೂತವ ಕೄ ಎಸ್  ವಕುೋಂತಲ್ದ ಬಿನ್ 

ಸೇಭಮಾ ನಾಮಕ
ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 15, 22 ಸಾಮಾನಾ 0.006 937417324142

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಉಷಾ ಎೋಂ ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಕೄ ಎಸ್ 

ಅಪ ಣಣ ಹೆಗೆಡ
ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 244 ಸಾಮಾನಾ 0.0036 518672937036

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಷರೇಜಭಮ  ಕೇೋಂ ಕಳಷಪ ಹೆಗೆಡ ವೈಕುೋಂಠಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 137 ಸಾಮಾನಾ 0.00444

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಚಂದರ ಶೇಖಯಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ
ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 11, 289 ಸಾಮಾನಾ 0.02004 385983430717

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿವವ  ಎ ಆರ್ ಶೆವ ೇತ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಎ ವಿ 

ರಾಮಾನಾಮಕ
ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 44/3, 44/5, 40/2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 854691376940

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ನಂದ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಮಾ ನಾಮಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 42./2 ಸಾಮಾನಾ 0.024 712543272126

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ ಹೆಗೆಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 227 ಸಾಮಾನಾ 0.01272 336895332357

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಯಘುರಾಭ ಬಿನ್ ಸುಫಿ ಣಣ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 124./1 ಸಾಮಾನಾ 0.01608 269248357938

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಯವಿರಾಜ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಭಕೃಶಣ  

ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 72/2 ಸಾಮಾನಾ 0.006 669334255679

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಕುಳುವಾಡಿ ಹಾದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 17 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 344744757029

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಕೄ ಜಿ ಶಂಕಯಪ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣಣ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 20 ಸಾಮಾನಾ 0.01356 905602449259

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೋಂ 

ಕವಮೂತವ ಎೋಂ ಜಿ
ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

50/1, 51/1, 50/2, 52/6, 
53/2

ಸಾಮಾನಾ 0.01584 784912461772

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಕವಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಶಿೋಂಗಪ ಗೌಡ
ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 12/.1 ಸಾಮಾನಾ 0.024 371276801639

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನಾಗಯತನ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಶಣ ಸಾವ ಮಿರಾವ್ 

(ಹೆಚ್ ಕೄ ನಾಗರಾಜರಾವ್)
ಸರೂರು

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
76, 99, 74 ಸಾಮಾನಾ 0.01168 868511833875

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಎೋಂ ಎಸ್ ಸಿೇತಾರಾಭ ಜೇಮಸ  ಬಿನ್ 

ಶಾಮಾಜೇಯ್ಸ
ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 271 ಸಾಮಾನಾ 0.0072 260233445061

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಎ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿ ಎೋಂ ಜನಾಧವನ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 116 ಸಾಮಾನಾ 0.0018 557543025096

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ನವಿೇನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 

ಶಿರ ೇನಿವಾಷ
ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 71./1 ಸಾಮಾನಾ 0.00864 716203989780

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಬಿ ಜಿ ರ ತಮಾ ಕೇೋಂ ಕೄ ಆರ್ 

ಉದಮಕುಮಾರ್
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 283/2, 283/1, 284, 282 ಸಾಮಾನಾ 0.00804 212512002784

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಸುಕನಾ  ಟ್ಟ ಕೄ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಬಟಿ  ಟ್ಟ ಎನ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 134 ಸಾಮಾನಾ 0.0096 830255545492

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಟ್ಟ ಕೄ ರಾಶಯ  ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬಟ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 129,82, 18/1 ಸಾಮಾನಾ 0.024 763796468684

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ವಿವವ ಜಿತ್ ಟ್ಟ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬಟ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 134 ಸಾಮಾನಾ 0.00768 77266692093

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ಪುಣಾ ಪಿರ ಮ ಟ್ಟ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೃಶಣ ಬಟ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 134 ಸಾಮಾನಾ 0.0048 225009584058

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ ರಾಜೇೋಂದರ  ಟ್ಟ ಕೄ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎನ್ ಕೃಶಣ ಬಟ್ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
129, 18/3, 83/5, 83/6, 
18/5

ಸಾಮಾನಾ 0.024 703611222626

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಶಭಗರ ಕೋಟ ನಳಯಷಣೆ
ಶಿರ ೇಕಂಠ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 

ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 71/1. ಸಾಮಾನಾ 0.00864 219919477925

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ
ಜೆ ಸಿ ಅವವ ತಥ ನಾರಾಮಣ ಬಿನ್ 

ಚನನ ಕವರಾವ್
ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 109/1 ಸಾಮಾನಾ 0.08 471986288176

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಉಮವ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ ಮಾ ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 95/2,96/2, 89 ಸಾಮಾನಾ 0.08 641933859308



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ತಭಮ ಮಾ  ಸಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಭಣಾ ಾ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70, 246 ಸಾಮಾನಾ 0.08 696353805041

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಸುೋಂದರ ಭಮ  ಕೇೋಂ ಹಿರಿಮಣಣ ಮಾ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 161 ಸಾಮಾನಾ 0.08 532017956186

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಯವಿೇೋಂದರ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಚಂದೇಹೆಗೆಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 84, 114 ಸಾಮಾನಾ 0.08 730573793388

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ನಾಗಯತನ ಭಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದರ ರಾವ್ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 191 ಸಾಮಾನಾ 0.08 670078606037

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮಗೌಡ ಉಳಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 63 ಸಾಮಾನಾ 0.08 501637090333

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾ ಹೆಗೆಡ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 230 ಸಾಮಾನಾ 0.08 336895332357

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ
ಗರ್ಣವ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ 

ಎಸ್
ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 53/2 ಸಾಮಾನಾ 0.08 657567571352

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ರಾಘವೇೋಂದರ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 40, 39 ಸಾಮಾನಾ 0.08 448030649937

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಶಾಯದಭಮ  ಕೇೋಂ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 91 ಸಾಮಾನಾ 0.08 902619694852

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 141/2, 176/1 ಸಾಮಾನಾ 0.08 304115853600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮಾ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 74 ಸಾಮಾನಾ 0.08 814115341044

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಚಂದರ ಪ  ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಾಡ ನಾಮಕ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 133,136, 124/4 ಸಾಮಾನಾ 0.062 453379376975

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ
ಸುಶಿೇಲ ಕೄ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಕೄ ಎೋಂ 

ಕಳಷಪ ಗೌಡ
ಕೄಳಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 9 ಸಾಮಾನಾ 0.036 668987085314

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವಿೇಯಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದೇಗೌಡ ವಿದಾಾ ಯಣಾ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 188/2A,2B, 190/2A ಸಾಮಾನಾ 0.058 442785879916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಅನಂತ ಜಿ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 26 ಸಾಮಾನಾ 0.08 301253410731

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ನಾಗೇವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಮಾ  ಬಿ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 83/4, 84 ಸಾಮಾನಾ 0.08 590942298530

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಭರಿರಾವ್ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 73/1 ಸಾಮಾನಾ 0.08 556211370365

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಸರಿರ ಸಾದ್ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಮಾ  ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 60 ಸಾಮಾನಾ 0.08 271612398861

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ರ ಷನನ  ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 124/1 ಸಾಮಾನಾ 0.04 802290385884

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕಸಲುಮಣಶು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ
ಶಿರ ೇಕಂಠ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 

ರಾಭಪ  ಹೆಗೆಡ
ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 71/1. ಸಾಮಾನಾ 0.044 219919477925

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಗುೋಂಡೇ ಗೌಡ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡುಡ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 2/2.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 871941130503

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ  ಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 28/1.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 616324930749

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡುಡ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 33
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 309211222657

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಯಂಕಣಣ  ಕೇೋಂ ಬೇಲ್ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 33/1.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.0195 707913021138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಸುರೇಶ್ ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ ಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 30/2.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 907818798145

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಷಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 9
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.04355 406196527611

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಜಾನಕ್ಷ್ ಕೇೋಂ ಶೇಶ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 4/5.

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.02275 202097972232

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಸುರೇೋಂದರ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 51/2.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 932713810862

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 21, 114
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 422585538329

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಚಂದರ  ನಾಯ್ಕ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 732016972469

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಇೋಂದಯ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜ ನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 77,/2
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 815187907934

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ವಿನೇದ ಕೇೋಂ ಗೇಪಾಲ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 51/3.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 404915957711

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಸಿೇತಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 27
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 814683870309

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜೇ ಗೌಡ ಕೄ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 6/1.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.0195 224624705611

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಡಿಮ ಗೌಡ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 53
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 278495668284

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಭಾಷಕ ಯ ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ  ಗೌಡ ಕೄ.ಭಸಿಗೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 19
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.0117 910728784376

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಪೇಗೌಡ ಭಕವಲ್
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 54

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026

633017646000

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಪ್ರ ೇಭ ಡಿ ಕೄ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಆರ್ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119/1, 119/2
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 253779640528

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ರ ಸಾದ್.ಡಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ದೇದಾಷನಾಮಕ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119,/3
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 608620501406

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಕೃಶಣ ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 112/3.
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 723106488892

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಬಿ.ಡಿ.ಕುಮಾಯ ಬಿನ್ ಧಭವಪ ನಾಮಕ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
82,/1

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.0975 317072228976

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಜಾನಕ್ಷ್ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 377905701394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 49/6, 49/4
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 430991690815

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕಯಪ  ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಹಾದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
12,/2

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 481609840026

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಕಭಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಯವಿೇೋಂದರ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 146

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 621879217657

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಶಾಯದ ಕೇೋಂ ಚಿನನ ಪ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 940007949068

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ
63,//2

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 861952525021

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಯಮಶ್ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕೄ ಗೌಡ ಭಲ್ದನ ಡು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 48/27

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 FYQ1456060

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಸಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 48

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 743488120771

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಶೇಶಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 28(16A)

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 875360093228

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬಿನ್ ಅಣಣ  ಗೌಡ ಕೄ ಭಸಿಗೆ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 1/8. 

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013

914043054456

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 238, 239/7
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.026 919817001403

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ನಾಗಯತನ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199P

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.00975 565789594344

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಸಳೆ ನಳಯಷಣೆ ಯೇಗಿಶ್ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 48/1.

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.013 951469277117

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪ್ರ ೇಭ ಡಿ ಕೄ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಆರ್ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119/1,119/2

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.525 253779640528

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ತಭಮ ಮಾ  ಬಿನ್ ಸೂಯಪ ಭಲ್ದನ ಡು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 30

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.28 891146916462



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಭಪ  ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಭಲ್ದನ ಡು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 30

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.28 983281749482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹುೋಂಡು ಬಿನ್ ಕಯಗಾ ಗುೋಂಡ್ರ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55

ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
0.525 768741142183

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕೄ ಎಸ್ ಭಹೇವ ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ಸಿೇನನಾಮಕ ಮಲುಕಪ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 53/2, 55/2, 57/3 ,303
ರಿಶಿಶಿ  

ಪಂಗಡ
3.67 270665946517

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕೄ ಎೋಂ ನಾಗೇವ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 250 ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತ 5.066

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಂಗಾಯಸಾವ ಮಿ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 38/2 ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತ 4.85 952991303782

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 181/1,181/2 ರಿಶಿಶಿ  ಜಾತ 5.32 293729208846

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಸಿ ಕೄ ಭಲ್ದನ ಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 100 ಸಾಮಾನಾ 5.48 545154583338

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕೄ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿೋಂಸಮಾ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 105.108.202 ಸಾಮಾನಾ 5.22 908764594958

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ 
ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟನಾಯ್ಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

261/3, 262/3, 263/3, 
276/3, 55

ಸಾಮಾನಾ 3.63 644836509127

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಟ್ಟ ಆರ್ ಶಿರ ೇಧರ್ ಸರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 110/2 ಸಾಮಾನಾ 6.8 336123091121

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಭಾಷಕ ಯ ನಾಮಕ  ಲೇಟ್ ಬುಳಿೆೇನಾಮಕನಿೇಲಂದೂರು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

90,78/3,78/1,78/18,92/1,8
6,78/15,105/4,105/2,

ಸಾಮಾನಾ 7.35 992244441447

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಟೇವ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

199/3,147/4,148/1,149/4,
119/3

ಸಾಮಾನಾ 4.94 209435782335

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೃಶಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿರಾಭಮಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 30, 153 ಸಾಮಾನಾ 0.1212 634117666865

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವಾಸುದೇ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹಾಲಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 41 ಸಾಮಾನಾ 0.1212 462804735229

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಮಾಲತ ಕೇೋಂ ಲಿೋಂಗಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 70/2. ಸಾಮಾನಾ 0.0909 573608111540

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವಿಠಲ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 50/1, 53/5, 3/3 ಸಾಮಾನಾ 0.11817 872442090482

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವಾಸುದೇ ಬಿನ್ ಗರ್ಣವಮಾ ಹನನ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 49/1 ಸಾಮಾನಾ 0.1212 587364059153

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಯಮವವ ಯಮಾ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 152/2, ಸಾಮಾನಾ 0.0909 838749843564

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಐಮಾ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಕ್ಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 103/1. ಸಾಮಾನಾ 0.1212 664006265322

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಗಣತ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಟ್ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 183/3 ಸಾಮಾನಾ 0.1212 672877792897

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್  ವೋಂಕಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 169/2, 170/1, 170/2 ಸಾಮಾನಾ 0.06 443617086291

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ 
ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕೄ ವಿ 

ಕಳಷಪ  ಗೌಡ
ಗಿಣಿಕಲುಲ

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 178/1, 174/1 ಸಾಮಾನಾ 0.06 376726092247

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ 
ಗೌಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೄ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮುಜಾಪರ್ 

ಹೆಚ್ ಸಾಹೇಬ್
ಮಡದಳಿ್ಳ  

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 104/1. ಸಾಮಾನಾ 0.06 738013149559

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಉಮಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕಯಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 103/3 ಸಾಮಾನಾ 0.12 766902085885

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಅಚುಾ ತ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಜಿ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 332 ಸಾಮಾನಾ 0.06 250484834723

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ ಕಳಷಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ  ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 76 ಸಾಮಾನಾ 0.0204 997236723122

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಪ ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಷಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 9./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0153 743078748742

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಮೂಡಾನೆ ಚಿನನ ಪ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 215 ಸಾಮಾನಾ 0.03365 532308914925

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ಚನನ ಕವ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕಳಷಪ ನಾಮಕ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 6./1 ಸಾಮಾನಾ 0.05915 859738630827

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಮಾ  ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸುಫಿಮಾ ಕೄಳಕಪ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 188./1 ಸಾಮಾನಾ 0.0204 903150660895

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ಗುೋಂಡಪ  ಬಿನ್ ತಭಮ ಮಾ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 2./2 ಸಾಮಾನಾ 0.0408 967705998717

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಕೄ ಡಿ ಬಿನ್ ಕೄ ಟ್ಟ ದೇವೇೋಂದರ ಗೌಡ ಅಷನಬಾಳು
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 130./4 ಸಾಮಾನಾ 0.0612 597899285811

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ 
ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ 

ರಾವ್ ಕೄ ಎಸ್
ಕೄಳಕಪ

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 411 ಸಾಮಾನಾ 0.0408 806684744525

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ 
ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಎೋಂ ಬಿನ್ 

ಭರಿಯಾಪ  ಹೆಗೆಡ
ಕಚಚ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 43 ಸಾಮಾನಾ 0.0408 552881908218

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ ಸುಬಾರ ಮ ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಮಡದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

24 ಸಾಮಾನಾ 0.0408 549760382304

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ 
ಗಿರಿೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್ ಬಿನ್ 

ಲೇಕನಾಥ್ ಭಟಿ್ ನನ ರ್
ಕೇಗೇಡು

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 113 ಸಾಮಾನಾ 0.0408 654994651060

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಅಂಗಸಂ ಬಸಳೆ  ನಳಯಷಣೆ 
ಯವಿೇೋಂದರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿೋಂಸಮೂತವ
ಭಕವಲ್

ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 33 ಸಾಮಾನಾ 0.0612 597899285811

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಬವಾನಿ ಕೇೋಂ ಕೃಶಣ ಪ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 197, 196 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.05815 731358740047

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಚಂದ್ದರ  ಕೄ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 31/13. ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 710580735619

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಭಲ್ಲ ೇವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 430669100681

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಕೄೋಂ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಭಮ  ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 199 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 918131520340

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಯೇಗಿೇಶ್ ಕೄ ಕೄ ಬಿನ್  ಕ್ಷ್ಟಿ್ಲ  ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 31/15 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 533893604076

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಭರಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೄೋಂಪೇ ಗೌಡ ಭಕವಲ್ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 54… ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 907812387036

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಅಪುಪ  ಬಿನ್ ಮೆಲ್ದ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 74 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.0351 496372150960

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಶೃಂಗೇಶ್ವ ರ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ಯಡ್ದಳಿ್ಳ
ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ

214 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 496316565978

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಶಂಕಯ ಬಿನ್ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 26/14 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 393226734761

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಬೇಫಭಮ  ಕೇೋಂ ತಮೄಮ ೇಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 46/2. ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 868579466148

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 31 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 614939683958

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಬೆಳಿಭಮ  ಸುಬಿಾ ಗೌಡ ಹಾದ ಕ್ಷ್ರೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 8/2, 7 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 802066486591

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಬಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 31/6 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 436816135728

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಭರಿಮಪ  ಗೌಡ ಎೋಂ ಕೄ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13…. ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 675828078853

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಗೌಯಭಮ  ಕೇೋಂ ಚಲುವ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 8/2. ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.078 783527842395

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಪುಟಿ ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡುಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.039 366161834353

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಅಣ್ಣ ೇ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 7/3, ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.039 542931203339

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಚಂದರ ಪ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಮೄಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.039 322664547963

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಸರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 35/7 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.039 230615394431

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಶೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 13 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.0312 530482021974

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) 
ಅಣಣ ಮಾ  ನಾಮಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಮಣ 

ನಾಮಕ
ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 119/1 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.039 785828763262

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಭಾಷಕ ಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ಬಲೇಕಡಿ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 62 ರಿಶಿಶಿ  ಪಂಗಡ 0.0312 567981741083

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಎೋಂ ಬಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆನಾಯ್ಕ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 55/3, ಸಾಮಾನಾ 0.1003 416411730303

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಓಫಮಾ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 22/4. ಸಾಮಾನಾ 0.039 233231738445

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 128/2,129/2,128/1 ಸಾಮಾನಾ 0.0975 689989739284

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣಣ ಗೌಡ ಮಡದಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 64 ಸಾಮಾನಾ 0.078

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಕಭಲಭಮ  ಕೇೋಂ ಚನನ ಪ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 50/2,53/2,41 ಸಾಮಾನಾ 0.06435 229185784967

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) 
ಕಭಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎನ್ ಸಿ ದೇಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೇೋಂ 

ಚಿನನ ಮಾ ಗೌಡ
ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 141./3 ಸಾಮಾನಾ 0.04485 210427755355

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಅಷನಬಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 164/1 ಸಾಮಾನಾ 0.039 981518885263

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ವಿನಮ ಎೋಂ ವೈ ಬಿನ್ ಯೇಗಪ  ಗೌಡ ಭಲ್ನಾಡು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 6/7, 14/2, 24, 107 ಸಾಮಾನಾ 0.039 867064690377

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (ಹೆ ಶ ತ ೋಟ ನಮಸಯಣ) ಸಿೋಂಗಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೄ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದಮಾ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 41 ಸಾಮಾನಾ 0.078 242329472461



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಟ್ಸರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಷ ಬಿನ್ ಬೇಳೇಗೌಡ ಮಡದಾಳು ಕ್ಶಬಸ ೃಂಗೆೋರಿ 21 ಪ್.ಪಂಗಡ್ 1.00 435642205889

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಪ  / ಕರಿಮಪ ಅಯಫಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/1 ST 64000 436087253061

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಗುರುಸಿದದ ಪ  B K / ಕರಿಸಿದದ ಪ ಅರಿಶಿನಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/p3 ST 64000 271917072585

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರುದರ ಪ  / ಈಯಪ ಅರಿಶಿನಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/p3 ST 64000 980443088035

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ  / ಹಾಲಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/3 ST 64000 625701924502

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ದಾಷಪ  K / ಗೇವಿೋಂದಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/5 ST 64000 396571299062

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ  / ಕರಿಮಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/2A ST 64000 512896344547

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ  / ಕ್ಯಡಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13, 8/4 ST 64000 975240275999

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸುಧಾ / ಉಭಶಂಕಯ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/P18 ST 64000 499872199014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಉಮವನಾಮಕ  / ಗೇಭಾ ನಾಮಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 87/8, 87/9,10, 2/p3 SC 64000 479796420582

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮೂತವನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ಬೇಗೂರು ತಾೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46/2, 46/4 SC 64000 465325952728

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಬಾಯಿ / ಸಾಭಾ  ನಾಮಕ ಬೇಗೂರು ತಾೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37, 6/4 SC 64000 800807087116

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ತಾಮವನಾಮಕ  / ಸಾಭಾ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 \ 2 SC 64000 385715868373

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗನಾಮಕ  /ತಭಮ ನಾಮಕ ಕಯಡಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 42/1E SC 64000 922857628149

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜುೋಂಜನಾಮಕ  / ಮಗಾಾ ನಾಮಕ ಕಯಡಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 25/2, 25/4 SC 64000 661724757700

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಪಾವತಬಾಯಿ / ಜಮನಾಮಕ ಕಯಡಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 45/P2 SC 64000 477798405098

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ H B ವೋಂಕಟೇವಪ  / ಫಷಪ ಎರೇಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/2b, 57/4 ಸಾಮಾನಾ 64000 303047502872

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಭಲಲ ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 85/2A, 103/7, 83, 82/1Bp2 ಸಾಮಾನಾ 64000 339733843454

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜಪ  / ಗಂಗಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 972260549431

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಗಂಗಭಮ  / ಫಷರಾಜಪ ಕಲುಲ  ಶೆಟಿ್ಟ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8 ಸಾಮಾನಾ 64000 232561387447

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿಕುಮಾಯ / ವೋಂಕಟೇವಪ ಬೆಣಕುಣಸ್ಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 97, 101/2b ಸಾಮಾನಾ 64000 717112598024

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S N ಭಲಲ ಮಾ  / ನಾಗಮಾ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/1, 44/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 515976414091

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭರುಳಪ  S / ಸಿದಾರ ಭಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 925438508765

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S ರ ಕ್ಯಶ್ / ಶೇಖಯಪ ಕ್ಯಯಣಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/7, 46/2 ಸಾಮಾನಾ 87500 315191107144

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  / ಚಂದರ ಪ ಕ್ಯಯಣಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/5, 40/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 693951704629

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ವಕುೋಂತಲಭಮ  / ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 351526883629

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಷಣಣ  ಬೇಯಭಮ  / ದಾಷಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1  \ 1 ಸಾಮಾನಾ 64000 787120536130

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ವಿೇಯಬದರ ಪ  / ಸಲಗಪ ಕ್ಯಯಣಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/2,  74/p2 ಸಾಮಾನಾ 64000 378782157915

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  / ಚನನ ವಿೇಯಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33/1,  70/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 804703429024

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಗುರುಮೂತವ / ತಭಮ ಮಾ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 122/3B1 ಸಾಮಾನಾ 64000 299142516593

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ M D ನಾಗರಾಜಪ  / ದಳವಾಮಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 4/p4, 50/14, 120/p ಸಾಮಾನಾ 64000 887291573382

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ  / ಲಕ್ಷಮ ಣ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/6 , 73/6 ಸಾಮಾನಾ 64000 981507921918

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S ಕವಮೂತವ / ಸಿದಾರ ಭಮಾ ಹೆಬಿೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3 \ 3 ಸಾಮಾನಾ 64000 384353494290

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ N G ಕಲ್ಲ ೇಶ್ / N K  ಗಂಗಾಧಯಪ ನಾಗವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 123/9,  87/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 230585327604

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶೇಖಯಪ   K R / ರುದರ ಪ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 525078669636

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯಮವ K L  / ಲಿೋಂಗಪ  R M ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 149/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 249815267988

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು K S / ಸಿದದ ಪ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 119/b1 ಸಾಮಾನಾ 64000 955890644072

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S E ಭಧುಕುಮಾರ್ / ಈವವ ಯಪ ಶಾಾ ನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 217/3 220/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 838889273784

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಿೋಂಗಪ   K S / ಶಿಣಣ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 142/4p4 ಸಾಮಾನಾ 64000 310931744238

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮಶೇದಭಮ  / ಬಭಮ ಲಿೋಂಗಪ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 148/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 910250340168

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯಮವವ ಯಪ  / ಕರಿಫಷಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 95/6, 89/10 ಸಾಮಾನಾ 64000 946232852756

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ  V E / ಈವವ ಯಪ ಡೇಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3 \ 1 ಸಾಮಾನಾ 64000 466303364759

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S M ಹಂಪೇವಪ  / ಭಹೇವವ ಯಪ ಶಾಾ ನುಭೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 74/p4 ಸಾಮಾನಾ 64000 837981663845

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಣಣ  R / ರಾಭಲಿೋಂಗಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 431462289060

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಂಕಯಪ  / ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52, 16 ಸಾಮಾನಾ 64000 932582143014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ M R ಧಯರ್ಣಶ್ / ರಾಭಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 130/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 431038845197

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಭಕಕ  / ಗೇವಿೋಂದಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/p4 ಸಾಮಾನಾ 64000 891133670648

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B N ಲಿೋಂಗಮೂತವ / ನಾಗರಾಜಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/3, 1/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 880922679034

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ J P ತೋಂಟೇಶ್ ಮೂತವ / ಪಂಜಾಕ್ಷಯಮಾ ಗೌಯಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53 ಸಾಮಾನಾ 64000 750216352624

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಣಣ  / ಶೇಖಯಪ ಕ್ಯಯಣಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 78/4, 78/1 ಸಾಮಾನಾ 87500 745533573580

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  / ಕರಿಮಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/3,  1/4 ಸಾಮಾನಾ 87500 806450072916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ  / ರಂಗಪ K S ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/3, 109/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 803546639667

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  / ಗಂಗಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 636300514095

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿವಾನಂದ / ಭಹೇವವ ಯಪ ಅಣಾಣ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 32/1,  5/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 351056229979

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯವಿ K B / ಫಷರಾಜಪ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 142/1, 142/2, 98/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 853212922130

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ದಯಾನಂದ / ಯೇಗಿೇವಪ ಜಿ.ಜಿ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 141, 7 ಸಾಮಾನಾ 64000 446324179273

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸುಭ B / ನರೇೋಂದರ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/4 ಸಾಮಾನಾ 87500 484223194842

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯಶಿಮ  B / ಫಷರಾಜಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/3 ಸಾಮಾನಾ 87500 758290852647

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿಪ  / ಫಷಪ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1B, 12/4B, 62/2b ಸಾಮಾನಾ 64000 208202736335

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಗಂಗಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 117/5, 17/2, 117/1AP ಸಾಮಾನಾ 64000 592339121159

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಆರ್. ಸೇಭಪ  / ರುದರ ಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65/7, 64/5, 147/5, 147/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 340729738975

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕರಿಮಭಮ  / ತಪ್ಪ ೇವಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/2, 83/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 845150070787

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  K M / ಭಲಲ ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 83/1A ಸಾಮಾನಾ 64000 583834993311

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ V ಕಲಲ ಪ  / ವಿೇಯಬದರ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/1, 40/6, 67 ಸಾಮಾನಾ 64000 961569323743

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ H V ಯವಿ  / ವಿೇಯಬದರ ಪ J ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 64/2, 39/8, 39/4, 5/1, 39/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 691150084292

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಡಾಕ್ಷಯಪ  /  ಸೇಭಶೇಖಯಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/11, 17 ಸಾಮಾನಾ 64000 939843550732

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕುಮಾಯಪ  J R / ರುದರ ಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/4, 87/1, 87/10 ಸಾಮಾನಾ 64000 723066579926

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಆೋಂಜನಪ  / ಪುಟಿ ಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಯಲೇನಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 79/p5 ಸಾಮಾನಾ 64000 634230926581

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಮಾ   D M / ಭದೇವವ ಯಮಾ ದಂದೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 33 ಸಾಮಾನಾ 64000 230786522853

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ T B ಹೇಭರಾಜಪ  / ಫಷಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98/8, 18/p8, 30/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 794835827249

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B S ಫಷರಾಜಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಬಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 27/5, 28/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 391481503351

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿಲಿೋಂಗಭಮ  / ಭರುಳಮಾ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 336110813622

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಫಷಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/3, 64/1, 280/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 820140507300

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮೃತುಾ ೋಂಜಮ B S / ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/4, 18/7, 94 ಸಾಮಾನಾ 64000 974903619302

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಲಲಿತಭಮ   / ಭಲಲ ಪ ಬಿ. ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/9 , 84/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 537641945213

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ / ಸಿದದ ಮಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/3A ಸಾಮಾನಾ 64000 795387965523

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮಂಜಭಮ  (ಮಂಜುಳ)/ ನಾಗರಾಜಪ ಬಿ. ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 97/p11 ಸಾಮಾನಾ 64000 633948773993

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಿೋಂಗಪ  B E / ಈಯಣಣ ಬಿ. ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 119, 72/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 542232224606

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ N ಲೇಕವಮಾ  / ನಂಜಮಾ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/2, 80/11, 32/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 263543559469

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸೇಭಶೇಖಯಪ  / ರುದರ ಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26, 74, 11 ಸಾಮಾನಾ 64000 785957687950

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ G M ಫಷಮಾ  / ಭರುಳಮಾ ಗೌಯಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 75/2 , 4/p2 ಸಾಮಾನಾ 87500 938573278981

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಕೃಶಣ ಜಿೇರಾವ್ / ಮಂಜೇಜಿರಾವ್ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 140/1, 55/9 ಸಾಮಾನಾ 64000 856604497169

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  / ದಳವಾಮಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 130/7, 50/13 ಸಾಮಾನಾ 64000 461561679068



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B ಫಷಪ  / ಮಳಜಜ ಯ ಫಷಪ ಗಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 132/1, 47 ಸಾಮಾನಾ 87500 913737907138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ T ಶಿಪ  / ತಭಮ ಮಾ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63* ಸಾಮಾನಾ 87500 854560650745

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರೇಣುಕಭಮ  / ಮಂಜುನಾಥ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 210886824090

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭಹೇವವ ಯಮಾ  K E / ಈವವ ಯಮಾ ಕ್ಯರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/1, 18/4 ಸಾಮಾನಾ 64000 862652282204

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಫಷಪ  C M / ಭಲಲ ಪ ಚಿಣಾಣ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10/1 , 15/9, 54/5, 51/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 789205082830

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯಮವವ ಯಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಮಾಳೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73/13, 84, 85/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 -

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಿಮೂತವಪ  B S / ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 15/1, 13/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 781924082232

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಗದೇವಪ  B / ಫಷಪ ಚ್ನಾನ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11 / 1. ಸಾಮಾನಾ 64000 758214008269

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಾಕಭಮ  / ಫಷಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/4 , 2/4 ಸಾಮಾನಾ 64000 877423307831

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  S / ಶಾೋಂತಪ ಎರೇಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 52/4, 80/5, 91/3, 76/8 ಸಾಮಾನಾ 64000 865073643896

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  / ಧಯಣಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 973979429138

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸೇಭಣಣ  S / ಸಿದದ ಪ ಶಿಯಗಲಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47, 28/4 ಸಾಮಾನಾ 64000 411062200335

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರ ಕ್ಯವ K C / ಚನನ ಫಷಪ K S ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/3, 22/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 486368070763

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರ ಷನನ  ಕುಮಾಯ S T / ತಮೄಮ ಗೌಡ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/13, 85/13 ಸಾಮಾನಾ 64000 547274791067

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ಅನುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/14, 113/4, 23/4, 81/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 927675926555

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ  N / ನಂಜಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61/6, 42/1 ಸಾಮಾನಾ 87500 9480245526

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ T ಶಿರ ೇನಿವಾಷ / ತಪ್ಪ ೇವಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29/1, 77 ಸಾಮಾನಾ 64000 644410971618

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ H R ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  / ರುದರ ಪ ಜಾವೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/3, 36/9 ಸಾಮಾನಾ 64000 341021954937

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ / ಚಂದರ ಪ ಚಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/5B, 1/p87 ಸಾಮಾನಾ 64000 298230533584

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಾೋಂತವಿೇಯಪ  / ಸನುಮಂತಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9/2, 9/1C ಸಾಮಾನಾ 64000 869431648587

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧಯಪ  M N / ನಿೋಂಗಣಣ M ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/1, 143/6 ಸಾಮಾನಾ 64000 628714767154

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಲೇಕವಪ  K P / ಪುಯದಪ ಕೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/7, 44/2 ಸಾಮಾನಾ 87500 784260610390

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  / ಬಭಮ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 62/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 489046809936

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಭಮ   /  ಫಷರಾಜಪ ಅಜಜ ೋಂಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/3, 21/8, 48/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 720886425327

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಮುರುಗೇೋಂದರ ಪ   / ಕಲಲ ಪ ಅತಾ ಮೇಗೆಗ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 54/7, 62 ಸಾಮಾನಾ 64000 250884277087

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ   H S / ಸಿದದ ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30 ಸಾಮಾನಾ 64000 970290140125

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಲಲಿತಭಮ   / ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ G  G ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 77/2, 48/1C, 46/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 503480014125

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರುದರ ಪ   / ಫಷಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/8, 3 ಸಾಮಾನಾ 64000 823901219184

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ   R N / ನಂಜಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30 ಸಾಮಾನಾ 87500 917319081778

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯಮವವ ಯಪ  T U / ಉಜಿಜ ನಪ ತಭಮ ಟದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/4 ಸಾಮಾನಾ 64000 889316395294

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ತಭಮ ಮಾ  / ಸುಫಿ ಣಣ ಗಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 114/4, 109 ಸಾಮಾನಾ 64000 405272422136

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚನನ ಫಷಪ  /ತಭಮ ಣಣ ಗಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 113/3, 23/4, 15 ಸಾಮಾನಾ 64000 871414046960

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ B R / ರುದರ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 90, 89/17 ಸಾಮಾನಾ 64000 384420733572

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ G V ಫಷರಾಜ / ವಿೇಯಬದರ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/2, 2 ಸಾಮಾನಾ 64000 871106427856

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಈಯಣಣ  / ಗೌಡಮಾ ನಂದಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50 ಸಾಮಾನಾ 64000 706326148984

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಭಮ   /  ಶೇಖಯಪ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 68/1CP3, 18/1CP2 ಸಾಮಾನಾ 64000 47749368028

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ್ S R / ರಾಭಮಾ ಕೄರೆಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 83/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 482390081682

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ D P ಗಿರಿೇಶ್ / ಯಮವವ ಯಪ ಡಣಾಮಕಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 898442707257

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಾಗಭೂಶಣ K / K C ಕಲಲ ಪ ಕಯಟ್ಟೇಗೆರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 106/8, 80/1, 18/3A ಸಾಮಾನಾ 64000 992120879394

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಈವವ ಯಪ  G E / ಈಯಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 271492051262

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ವಶಿೇಧರ್ G S / ಶಿಲಿೋಂಗಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40/3, 43/2, 19/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 450467784438

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ  / ನಂಜಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 60/2, 61/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 217001120616

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  K R / ರಾಭಪ K S ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 126 ಸಾಮಾನಾ 64000 807101696500

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S S ಉಮವಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಶಿಯಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 62/5P, 10/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 661872047907

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ V K  ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / ಕರಿಮಪ ವಿೇರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/5, 267/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 898253658395

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಾಯದಭಮ  / ಷಗುನಪ ಪುೋಂಡನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/P18, 17/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 989337865189

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭಹಾೋಂತೇವ / ನಿೇಲಪ ವಿೇರಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61/2, 299/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 520785024655

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ K M ಸಾವ ಮಿ . ಮಾದಪ ಕಯಟ್ಟಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 24/11, 90/17, 60/6 ಸಾಮಾನಾ 64000 815204681956

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ C ರಾಜಪ  / ಚಂದಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/12, 41/2P2 ಸಾಮಾನಾ 64000 930784435910

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಗನಾನ ಥ / ಕರಿಮಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 39/2, 27/P7 ಸಾಮಾನಾ 64000 425959116375

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ G T ನಾಗಭೂಶಣ / ತಭಮ ಮಾ ಗೌಯಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 14/2, 80/2AP-P ಸಾಮಾನಾ 64000 666871918674

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಪ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ಶಾನುಬೇಗನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/3, 17/3 ಸಾಮಾನಾ 63950 301335055009

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಿಕಕ ಣಣ  / ಬಾಲಣಣ ಅಯಫಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 10 ಸಾಮಾನಾ 64000 569776034920

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಟರಾಜು / ವಿೇಯಪ ಗುಡಡ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 655974444807

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚನನ ಫಷಪ  / ಭಲಲ ಪ ಗಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 273196325615

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ  / ನಾಗಪ ಕಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46/3P, 57/6P, 45/P ಸಾಮಾನಾ 64000 644777859463

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ತಾಮಭಮ  / ತಭಮ ಣಣ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 101/1 ಸಾಮಾನಾ 64000 697975869420

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ / ತಭಮ ಪ ಫಷವಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/2P2 ಸಾಮಾನಾ 64000 422781016716

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ನಂಜುೋಂಡಭಮ  / ದೇವಿಯಪ M ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86 ಸಾಮಾನಾ 64000 522458827558

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B L ಚಂದರ ಪ  / ಲಕ್ಷಮ ಣ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 89/2, 90/3 ಸಾಮಾನಾ 64000 898638178826

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚನನ ವಿೇಯಪ  / ಭಲಲ ಮಾ ಗಿರಿಯಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 17/1A ಸಾಮಾನಾ 64000 672840949180

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಾಯದಭಮ  / ಷಗುನಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 47 ಸಾಮಾನಾ 64000 864008516933

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ B H ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  / ಸನುಭಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2, 103 ಸಾಮಾನಾ 64000 664812275603

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ S ಚಂದರ ಪ  / ಸಿದದ ಪ ಚ್ನಾನ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/2, 7/5 ಸಾಮಾನಾ 64000 224527314270

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಹಾಲಪ  / ಭಹಾದೇಪ ಸೌತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80/3, 80/4 ಸಾಮಾನಾ 87500 228743439277

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಸಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/7, 86/8 ಸಾಮಾನಾ 64000 615265356191

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಲಕಕ ಭಮ  / ಸೇಭಮಾ ಚ್ನಾನ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 44/6, 32/7 ಸಾಮಾನಾ 64000 218595059875

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷರಾಜಪ  / ಸನುಭಪ ಗಡಿೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 16, 17/2P ಸಾಮಾನಾ 64000 420799488072

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಜಮಭಮ  / ಓೋಂಕ್ಯಯಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8 ಸಾಮಾನಾ 64000 407802206631

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಶಾೋಂತಪ  / ಶಿಣಣ ಬೇಗೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26/2 ಸಾಮಾನಾ 64000 376861079365

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ರೇಣುಕಪ  / ಫಷಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 90, 80, 61 ಸಾಮಾನಾ 87500 327584759123

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಈಯುಳಿಿ ಶ್ೋಖಯಣಸ ಘಟಕ್ ಫಷಲಿೋಂಗಪ  / ರುದರ ಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11, 74/P ಸಾಮಾನಾ 64000 630194815929

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ಚೇತನ್ / ಕಲ್ಲ ೇವಪ ದೊಡಡ ಬಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/2, 84, 7/9 ಸಾಮಾನಾ  200000 631675078600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಮಪ  / ಕರಿಮಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/2A .ಜಾತ 200000 512896344547

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ರಾಜಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ದೊಡಡ ಬಕ್ಷ್ಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/2A ಸಾಮಾನಾ  200000 424882442218

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ಮೂತವನಾಮಕ  / ರಾಭನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 .ಜಾತ 200000 96322561596

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೆ ಹೌಸ್ ಶಿಣಣ ನಾಮಕ  / ಪಾನಾಮಕ H ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/1. 1/P5 .ಜಾತ 200000 577543327809

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೂಸಟ ಹೆ ದಿಕೆ(ಮಸಲಿಚಂಗ್) ಜಮಶಿೇಲ G L / ರ ಷನನ ಕುಮಾರ್ C N ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 38/1A, 1b, 1c,1d ಸಾಮಾನಾ  16000 917049610320

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೂಸಟ ಹೆ ದಿಕೆ(ಮಸಲಿಚಂಗ್) ರ ಭುಕುಮಾಯ B P/ ಯಶಿಪ  B S ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 21/1C3 ಸಾಮಾನಾ  14400 273348504726

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೂಸಟ ಹೆ ದಿಕೆ(ಮಸಲಿಚಂಗ್) ಮೃತುಾ ೋಂಜಮ / B N ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ ಫಗಗ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/1, 21/1A ಸಾಮಾನಾ  17600 208770128758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೂಸಟ ಹೆ ದಿಕೆ(ಮಸಲಿಚಂಗ್) ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ / ಭಲಲ ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 119/6, 119/3 ಸಾಮಾನಾ  6000 322732385775

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸೂಸಟ ಹೆ ದಿಕೆ(ಮಸಲಿಚಂಗ್) ಕ್ಯೋಂತರಾಜು N B / ಫಷಪ ನಾಯಣಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 64/7 ಸಾಮಾನಾ  8000 820140507300

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚೇತನ್ K / ಕಲ್ಲ ೇವಪ ಬೇಲಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3/7, 6/4 ಸಾಮಾನಾ 75000 631675078600



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರುದರ ಭಮ  / ಹಾಲಪ ಗಯಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76 ಸಾಮಾನಾ 75000 592537108744

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಷಚಿಚ ನ್ D A /  ಆನಂದ D C

ಉಪಾಪ ಯಫಷನಸಳಿ್ಳ

ಗೇಪಾಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ
26, 30, 52/pc ಸಾಮಾನಾ 720000 948407684783

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ K R ಭಹೇೋಂದರ  / ರುದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು
ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

38/5, 110/1, 100/24, 107/1, 

46/1, 73/3, 17/3p3

ಸಾಮಾನಾ 794000 424717715530

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸರಥಮಿಕ್ ಶಂಶಕಯಣಸ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  / ನಂಜುೋಂಡಪ ಕೄ ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30, 22/3, 15 ಸಾಮಾನಾ 377000 829409228239

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಟ್ಸರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಲೇಹಿತ ನಾಮಕ  / ಸೇಭಲ ನಾಮಕ ಭಲ್ಲ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/p1, 35/p1 SC 100000 927720045790

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಟ್ಸರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಕರಿಮಪ  / ಕರಿಮಪ ಅರಿಶಿನಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46/2 ST 100000 502675237501

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಗಂಗಾಧಯಪ  H / ಸನುಭಣಣ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/9, 52/2p1 ಸಾಮಾನಾ 10000 353520182947

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೇಕ್ / ಪಿೇರಾನ್ ಸಾಬ್ ಜೇಡಿಜಮಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55/18 ಅಲ್ದಪ 10000 440602122911

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಫಷರಾಜು / ಗಂಗಮಾ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p1 ಸಾಮಾನಾ 6000 354351918983

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸನುಮಂತಪ  / ತಾಾ ಯಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/1, 22/p22 ಸಾಮಾನಾ 10000 303841485227

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  / ಪಾಣಣ ಹಾದೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 187/p2 ಸಾಮಾನಾ 10000 227436338461

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) T B ಶಿಣಣ  / ಫಷಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 67/p33 ಸಾಮಾನಾ 10000 911245288271

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಅನನ ಪೂಣವಭಮ  / ಷಣಣ ಭಲಲ ಪ ಲಕೄಕ ೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3 ಸಾಮಾನಾ 10000 654793095585

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸಿದಾರ ಭಪ  / ಕರಿಮಪ ಸಾವೇಭಯಡಿ ಕ್ಯಲ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9 ಸಾಮಾನಾ 8000 228872575157

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ /ಮಾನಾಚಾರ್ ರಾಗಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 187 ಸಾಮಾನಾ 10000 409918860168

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಪ  / ಸಂಕಪ ರಾಗಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 188 ಸಾಮಾನಾ 10000 919789151049

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕೄೋಂಚಪ  / ಭರಿಮಪ ರಾಗಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 189 ಸಾಮಾನಾ 10000 636060628309

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಈಯಪ  / ಚನನ ಪ ರಾಗಿ ಫಷನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 187/p47 ಸಾಮಾನಾ 8000 298957567574

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತಾಮವನಾಮಕ  / ಸಾಮಾಾ ನಾಮಕ ಮರೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಾ 10000 385715868373

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಶಾೋಂತಬಾಯಿ / ಗೇಪಾಾ ನಾಮಕ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/p2, 1/p3 ಸಾಮಾನಾ 10000 334485601609

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಗಿೇತಾ / ನಾರಾಮಣಪ ಹಾದೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 187 ಸಾಮಾನಾ 10000 365720919616

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಶಿಭಮ  / ಭರುಳಸಿದದ ಪ ಹಾದೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 188 ಸಾಮಾನಾ 10000 648249352187

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕ್ಯೋಂತರಾಜ T K / ಕರಿಮಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53 ಸಾಮಾನಾ 4000 322755108176

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಪ  / ಭಲಲ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 97/1b ಸಾಮಾನಾ 3000 355777239758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಮಶೇಧಭಮ  / ಫಷಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/9 ಸಾಮಾನಾ 4000 258028128090

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ C / ಚನನ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/5 ಸಾಮಾನಾ 4000 972053665897

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಧಭವಪ  / ಕೄೋಂಚಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 156/2 ಸಾಮಾನಾ 4000 410343098647

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತಭಮ ಭಮ  / ಭಲಲ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 13/2 ಸಾಮಾನಾ 4000 848083913549

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ನಾಗಪ  / ಸನುಭಣಣ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 124/1b ಸಾಮಾನಾ 3000 732202252655

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕರಿಮಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76/p7 ಸಾಮಾನಾ 5800 404729902390

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸಾವಿತರ ಭಮ  / ಭೇಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 118/2, 34/2 ಸಾಮಾನಾ 3800 384370886316

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಹಾಲಿೋಂಗಪ  / ಬುಡಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 175 ಸಾಮಾನಾ 2000 769205845912

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ದೊಡಡ ಮಾ  / ರಂಗಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 82/3p3 ಸಾಮಾನಾ 4300 983790258251

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಪಾವತಭಮ  / ಮೂತವಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 160/2 ಸಾಮಾನಾ 2000 997375202913

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕವಿತ / ದೊಡಡ ಮಾ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 103 ಸಾಮಾನಾ 4500 510835038029

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭೈಯಪ  / ತಭಮ ಣಣ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 140/2 ಸಾಮಾನಾ 3800 791431146387

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕರಿಮಪ  / ತಪ್ಪ ೇವಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/2 ಸಾಮಾನಾ 4000 845150070787

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಜಮಣಣ  N B/ಲೇ ಬುಡಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 142/11 ಸಾಮಾನಾ 4500 722593486860

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ನಿೋಂಗಪ  / ಭೈಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 101/1A ಸಾಮಾನಾ 3000 857139355267

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಲ್ಲ ೇವಪ  / ಸನುಭಣಣ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 90/1p1 ಸಾಮಾನಾ 4000 489541184579

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಲಲಿತಭಮ  / ಮುದದ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 97/2, 97/3 ಸಾಮಾನಾ 2000 377471548224

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಫಷರಾಜಪ  / ಫಷಪ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 8/9, 121 ಸಾಮಾನಾ 4000 233422467321

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) T G ಲೇಕೄವಪ  / ಗಂಗಾಧಯಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 \ 11 ಸಾಮಾನಾ 6000 6333969771508

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) T B ಚನನ ಫಷಪ  / ಲೇ ಫಷಪ ತಡಗ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 114/1 ಸಾಮಾನಾ 6000 391661380064

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತೇಟಲ ಪ  / ಈಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 189/1C ಸಾಮಾನಾ 3700 843972806751

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕುಮಾಯಪ  / ಬುಡಡ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 175 ಸಾಮಾನಾ 3900 233472762194

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸನುಮಂತಪ  / ಕೇಡಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 55/2A ಸಾಮಾನಾ 4000 875601966946

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಜಮಪ  / ರಾಭಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/1 ಸಾಮಾನಾ 4000 629690036235

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ವಿತರ ಭಮ  / ಯಮವವ ಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/2A1, 24/4 ಸಾಮಾನಾ 2000 250905880705

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸುಲೇಚನ / ಕುಮಾಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 106/4 ಸಾಮಾನಾ 4000 471485049571

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಯಮವವ ಯಪ  / ಬುಡಡ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 71/2 ಸಾಮಾನಾ 2000 227976204423

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) C ಮೇೇಸನ / ಚಂದರ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76/12 ಸಾಮಾನಾ 4000 401405222945

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸನುಮಂತಪ  / ಗೇವಿೋಂದಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 153 ಸಾಮಾನಾ 6000 778362418014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಪ  / ಹುಲಿಮಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 135/1, 129/2 ಸಾಮಾನಾ 7900 283110460201

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತಪ್ಪ ೇವಪ  / ಫಷಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 86/2AP1 ಸಾಮಾನಾ 4500 811440382833

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕುಮಾಯಮೂತವ / ಚಂದರ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 100/6 ಸಾಮಾನಾ 3200 913794204958

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) N R ಮೂತವಪ  / ರಂಗಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 101 ಸಾಮಾನಾ 2000 303825518353

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) E ಮಂಜಪ  / ಈಯಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 88/1 ಸಾಮಾನಾ 4500 556150231384

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಷ ಳು ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಶೇಖಯಪ  / ಬುಡಾ ಪ ನಂದೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 116/2 ಸಾಮಾನಾ 6000 690452493159

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಶೇಖಯಪ  M N / ನಿೇಲಕಂಠಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58* ಸಾಮಾನಾ 14000 691961750470

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕಲಲ ತಾ ಪ  S / ಸಿದದ ಪ ಲಿೋಂಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 122/2 ಸಾಮಾನಾ 7800 470921654986

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಜೇನೇಶ್ / ಪಿೇಟರ್ ಮಂಚ್ತರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1/1 ಸಾಮಾನಾ 7800 461094093041

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಹೇಮಾತ / ಫಷರಾಜು ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/3 ಸಾಮಾನಾ 7800 658436147867

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) D N ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ನಂಜುೋಂಡಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 9 \ 4 ಸಾಮಾನಾ 7800 846347773782

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) G P  ಕಂಫಮಾ  / ಪೂಜಾಯಪ ಗೇಯಭಯಡಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 73/p1 ಸಾಮಾನಾ 7800 603326896136

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಾಭಣಣ  G R / ಭರಿಮಣಣ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58 ಸಾಮಾನಾ 7800 406461611642

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರ ಕ್ಯಶ್ B M /  ಭಲಲ ಪ  K T ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43/1A2 ಸಾಮಾನಾ 7800 559240458401

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಶೇಖಯಪ  T / ತಾಾ ಯಪ ಹಾದೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 138 ಸಾಮಾನಾ 7800 678797584898

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರುದರ ಪ  S M / ಭಲಲ ಮಾ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 37/2 ಸಾಮಾನಾ 7800 357390570887

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತಪ್ಪ ೇವಪ  /  ರುದರ ಪ ವಿಠಲ್ದಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50/p1 ಸಾಮಾನಾ 7800 200347598734

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಾಭಣಣ  T R / ಮಲಲ ಪ ರಾಭನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2 ಸಾಮಾನಾ 7800 731447296727

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಹಾಲಪ  H G / ಗಂಗಪ ಹಾದೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22 ಸಾಮಾನಾ 7800 853442901568

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) S ಫಷರಾಜಪ  / ಸಿದದ ಪ ಕಯಟ್ಟೇಕೄರೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76 ಸಾಮಾನಾ 15500 270507863167

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಶಿರ ೇಶಾೋಂತ್ / ಚನನ ಫಷಪ ಸಿದಾದ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 92/7, 92/6 ಸಾಮಾನಾ 7800 443798528033

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕೃಶಣ ನಾಮಕ  / ಗಂಗಾನಾಮಕ ಕೄೋಂಚಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 40 ಸಾಮಾನಾ 5850 248556933279

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  / ಚಂದರ ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನಭಡು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/2 ಸಾಮಾನಾ 10500 438782279381

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್  ಬಸಳೆ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಯತನ ಭಮ  / ಭಲ್ಲ ೇವಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/6 ಸಾಮಾನಾ 24000 810384528265

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭರುಳಸಿದದ ಮಾ  / ಭರುಳಮಾ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/4 ಸಾಮಾನಾ 8000 557998889487



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ನಾಯಮಣ ನಾಮಕ  / ಷಜಾವಪ ನಾಮಕ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 65 ಸಾಮಾನಾ 8000 923475229487

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರ ಭು ಕುಮಾರ್ H R / ರೇಣುಕಮಾ ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 104 ಸಾಮಾನಾ 1000 889683939783

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಜಮಭಮ  / ಮಂಜುನಾಥ ಗುಳಿದಭನೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 54/3 ಸಾಮಾನಾ 10400 881457873636

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಪುಟಿ ಭಮ  / ಶಿರ ೇನಿವಾಷಪ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 90/p2 ಸಾಮಾನಾ 8000 251110606602

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ತಾರ ನಾಮಕ  / ಕ್ಯಡಾ ನಾಮಕ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 140 SC 12000 495001112416

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಕೃಶಣ ಬೇವಿ /ಶಿಪ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58 SC 12000 581828038443

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಬೇವಿ / ತಮಾಮಬೇವಿ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/p5 SC 12000 289862714847

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಜಮಬಾಯಿ / ಅಜಿವನಾಮಕ ಕೄ. ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ
47/2 SC 10000 515779256056

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಷಯಷಭಮ  / ಕೃಶಣ ಬೇವಿ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58 SC 12000 212894440537

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ನಾಗಾಬೇವಿ / ತಮಾಮಬೇವಿ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 58/p8 SC 12000 747759975265

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP)
ರಂಗಬೇವಿ / ಷಣಣ  

ಫಯಭಬೇವಿ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ
58 SC

12000
901050001320

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP)
 ಗರ್ಣವ / ಗೇವಿೋಂದಪ ಬಂಡೇ ಕ್ಯಲೇನಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

25 SC

8000
365021007291

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಪ  / ರಂಗಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 53/p2 ಸಾಮಾನಾ 12000 208027493926

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರುದರ ಭಮ  / ಸನುಮಂತಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 48/4` ಸಾಮಾನಾ 12000 795376227792

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರೇಣಭಮ  / ಷತಾ ಪ ಗರುಗದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 11 ಸಾಮಾನಾ 12000 788854344428

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಹಾತೇವ / ರಾಭಲಿೋಂಗಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 46/7p4 ಸಾಮಾನಾ 12000 764256789872

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) H S ರಾಜಪ  / ಸಿದದ ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 30 ಸಾಮಾನಾ 12000 970290140125

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ವೋಂಕಟೇವಪ  / ಫಷಪ ಕಲ್ದಲ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 7/1AP1 ಸಾಮಾನಾ 9600 690803060053

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಂಗಪ  / ರಾಭಣಣ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/1 ಸಾಮಾನಾ 8000 836775797713

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ನವಿೇನ್ / ಜಮದೇವ್ ರಾಜನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 61 ಸಾಮಾನಾ 12000 364765759527

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಾಭಪ  / ಗೇವಿೋಂದಪ ಕೄ. ಗಲಲ ಯಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 1 \ 1 ಸಾಮಾನಾ 12000 304298056688

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP)
ಶಾಭಾ ನಾಮಕ  / ಗೇಾ ನಾಮಕ ಶಿಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

58 SC

12000
582240327932

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಾಜಭಮ  / ಉಜಿನಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5 \ 2 ಸಾಮಾನಾ 12000 596514163758

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಹೇವವ ಯಪ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/4 ಸಾಮಾನಾ 8200 373189485430

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸಂಪಿಗೆಭಮ  / ಸಿದಾರ ಭಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 36/6 ಸಾಮಾನಾ 8000 664594769863

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಂಗಪ  / ಪುಟಿ ಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/1p1 ST 12000 201319443881

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸುಧಾ / ಉಮಾಶಂಕರ್ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 66/1 ST 12000 499872195014

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಾಭಲಿೋಂಗಪ  / ಕರಿಮಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 63/4 ಸಾಮಾನಾ 12000 806450072916

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ರಂಗಭಮ  / ರಂಗಪ ಅರಿಶಿನಘಟಿ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 43 ST 12000 379176453986

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಚಂದರ ಭಮ  / ದಾಷಪ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 3 \ 3 ST 12000 542795808517

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ / ಲಕ್ಷಮ ಣ ಭೂತನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 19/5 ಸಾಮಾನಾ 11800 816038800116

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಯಮವವ ಯಪ  / ರಂಗಪ ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 80 ST 10000 754516999694

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಭರುಳಸಿದದ ಪ  / ರೇಣಣ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6 ಸಾಮಾನಾ 10000 494165980522

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) T M ರಾಜಪ /T R ಭರುಳಸಿದದ ಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 28/2 ಸಾಮಾನಾ 10000 418659296126

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಫಷರಾಜಪ  / ಶಿಮೂತವಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 5 ಸಾಮಾನಾ 12000 217885177284

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ತ್ಯಕಸರಿ ರದೋ ವಿಶತಯಣೆ (AEP) ಸುಶಿೇಲಭಮ  / ಭವತಪ ತಮಾಮ ಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 76/9 ಸಾಮಾನಾ 10000 899545253700

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಭೇಭನಾಮಕ  / ತೇಳಚನಾಮಕ ಕಯಡಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/3 S C 2600 638971797753

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಶಂಕರ ನಾಮಕ  / ಲೇಕಾ ನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 2/1. S C 2600 294473562318

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಯತನ ಭಮ  / ಕೄೋಂಚಪ ನಯಸಿೇಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81/2 ಸಾಮಾನಾ 2600 427474982197

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ H ನಾಗಪ  / ಸನುಭಣಣ ಮೄದೇಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6/p7 ಸಾಮಾನಾ 2600 457395576465

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ  / ಈಯಪ ದೊೇಯನಾಳು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 22/1 ಸಾಮಾನಾ 2600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ T J ಜಿೋಂತೇೋಂದರ /ಲೇ ಜಮಣಣ ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6./4 ಸಾಮಾನಾ 2600 244987764782

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಶೆವ ೇತಾ H /ಸನುಮಂತಪ ಲಕಕ ಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 56/2A 35/1 ಸಾಮಾನಾ 2600 581288219013

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ರಾಧ/ಶಿರ ೇಕಂಠಮಾ ಸರುನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 81 ಸಾಮಾನಾ 2600 244810913570

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಪ /ಗೇಷಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31 ಸಾಮಾನಾ 1750 232521736007

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ /ಕೄೋಂಪ್ಗೌಡ ತಗಡ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 31/2 ಸಾಮಾನಾ 2500 580975597711

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ತಭಮ ಣಣ /ಸಿದದ ಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/.1 ಸಾಮಾನಾ 1750 689110676035

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ವೋಂಕಟೇವ ಬೇವಿ / ಷಣಣ  ಸುೋಂಕ್ಯ ಭೇವಿ ಕೄ.ಚಟನ ಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ
25 S C

5200
769453293022

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಯಶಿಮ /ಫಷರಾಜಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/4  57/5 ಸಾಮಾನಾ 2500 758290852647

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಸುಭ B/ನರೇೋಂದರ  A ಮುಗುಳ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 57/3 ಸಾಮಾನಾ 2600 484223194842

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ರಾಭಪ  / ಕಣಿವ ತಭಮ ಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 34/4 ಸಾಮಾನಾ 2600 208898640395

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯಮಾ /ತಭಮ ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 20/3,5/4 ಸಾಮಾನಾ 2600 424808965055

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಮಂಜುನಾಥ / ಶಾಭಪ ತಾಾ ಗದಕಟಿ್ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 49/3 ಸಾಮಾನಾ 2600 527521265770

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಫಷಭಮ /ಹಾಲಪ ಹಿರೇಕ್ಯನವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 26 ಸಾಮಾನಾ 2600 745183176865

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಹಾಲಪ /ಭರಿಲಿೋಂಗಪ ಹಿರೇಕ್ಯನವಂಗಲ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23/3  29/5  29/6 ಸಾಮಾನಾ 2600 667233520540

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣಪ /ರಂಗಪ
ಜಾವೂರು ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

30/3 ಸಾಮಾನಾ
2600

561173505719

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ /ಫಷಪ
ಜಾವೂರು ಹಷಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

56/8A ಸಾಮಾನಾ
2600

963701713326

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ S C ಯವಿ/ಚಿಕಕ ಣಣ ಸಕೄಕ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 6./1 ಸಾಮಾನಾ 2600 305363580262

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿನಿ / ಸಿದಾರ ಭಮಾ ಇೋಂದಾಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/5A,32/1P,33/17 ಸಾಮಾನಾ 2600 763719639433

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ T ಸಿದದ ಲಿೋಂಗಪ  / ತಭಮ ಮಾ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 50.00 ಸಾಮಾನಾ 2600 204357889504

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಓೋಂಕ್ಯಯಪ  / ಚಂದಪ ನಂದ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29 ಸಾಮಾನಾ 2600 266663155335



ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ H S ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಮಾ  / ಶೇಖಯಪ ಬೆಟಿ ದಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98/3 ಸಾಮಾನಾ 2600 538109337093

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ S N ಲತಾ / ಸೇಭಶೇಖಯ T R ಸಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 142/2B2,142/6 ಸಾಮಾನಾ 2600 573360365767

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ H N ರುದರ ಪ  / ನಿೋಂಗಪ
ಜೇಡಿಕೇಡಿಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ

19/1. ಸಾಮಾನಾ
2600

766926780672

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ ಚಂದರ ಭಮ  / ಚಂದಪ ಬೇಲೇನಸಳಿ್ಳ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 23 ಸಾಮಾನಾ 2600 696168113254

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ T J ಉಮಾಶಂಕಯ / ಲೇ.ಜಮಣಣ ಶಿಗಂಗೆ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 35/1 ಸಾಮಾನಾ 2600 910350025323

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ H M ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ / H S ಭಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನಪ ಹಸೂರು ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ
7/2. ಸಾಮಾನಾ

2600
479257309157

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಬಸಳೆ ರದೋ ನಳಯಷಣೆ G ಯಮವ / ಗಿಡಡ ಪ H ರಂಗಾಪುಯ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 12/P12 ಸಾಮಾನಾ 2600 334556648876

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸಲಿ ಹೌಸ್ & ಪ್ಸಲಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳೆ ದ್ದತಿ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ  / ರಾೋಂಜಿನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 29 ಸಾಮಾನಾ 2600

ರಸಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗಸರಿಕೆ ಮಿವನ್ ಪ್ಸಲಿ ಹೌಸ್ & ಪ್ಸಲಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳೆ ದ್ದತಿ ಷಕ್ಯರ ನಾಮಕ  / ರಾೋಂಜಿನಾಮಕ ಹಷಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಕ್ಶಬಸ ತ್ರಿೋಕೆರೆ 98/3 ಸಾಮಾನಾ 2600



ತಲ್ಲೂಔು :ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು

ಔರ.ಸಂ. ೋಜನಮ ಶಸಯು ಗಟಔ/ಕಮಯಔರಭ /ಚಟುವಟಿಷ ಪಱನುಬಲಮ ಶಸಯು ಸಲೋಯ ನಂ. ಶಲೋಫಱ
.ಜ/ 

.ಂ./ಶಮನಯ
ಭೌತಿಔ(ಸಂಸಯ) ಭೌತಿಔ(ಶ.)

1 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 89/4.68/7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.449 741988513494 12268100005642

2 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜು ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 39/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.288 957411328979 1165101008501

3 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 91.91.92/2,92/2, 87/1, 87/2 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.4455 627555888760 1332500101664001

4 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಲರಟೋಗೌಡ 549/1, 549/2, 510, 513 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.2945 997508795165 12270100000005

5 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 493 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.318 341287875694 09002200003599

6 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಳಲೋಗೌಡ 15/3 0.50  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0.373 249951470915 12268100003032

7 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಯೋರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 30/1.  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.75 0.4491 401241572447 1465108004885

8 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್ ಈ ರಭಔರ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 16/22, 11  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.89 0.284 892433614179 1500101004214

9 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 12/15  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.172 655108009017 1529101001340

10 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ ಎಸ್ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 81.82/2  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.19 0.378 530189877545 0666101006880

11 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಣೋಗೌಡ 26  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.65 0.515 707945000303 0666101010863

12 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃವಣಚಯ 83/5  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.8 563831290015 0666101015644

13 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಅಯುಣ್ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 259/9  ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.227 556944501040 066610100301

14 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಫಷಕೋಗೌಡ 13/4. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.505 289536963400 066610100519

15 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ / ಗಿಡಡೋಗೌಡ 13/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.52 663668190259 0666108011484

16 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 52/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.42 949901421421 1465101003774

17 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ / ಲೋಯೋಗೌಡ 10/6. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.41 0.425 418898240843 1465101003773

18 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ನಹಶ್ ಫನ್ ಸನನ 213/1, 501 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.335 985475114762 1332500101603001

19 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಱಸೋಜಗೌಡ 618.621.620.416 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0.226 798374482035 5007110000033

20 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋಔುಮರ್ ಫನ್ ಹಲೋ 72/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.00 0.98 707945000303 6547000100034970

21 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ಳಟಿಟ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 36/4. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.275 822717219718 574802010003347

22 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಷ್ರಜು ಜೈನ್ ಫನ್ ಚಂದಜೈನ್ 465/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.33 871089819584 1332500101888701

23 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 50/93 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.28 728761535638 3757101000111

24 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ತಿಮಮಳಟಿಟ ಫನ್ ನಖಯಳಟಿಟ 31 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.283 826804711753 726208813

25 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 576 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.50 0.189 221936012198 3757101002524

26 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಫಸ ಫನ್ ಖುಯುನಂಜ 52/11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.24 0.12 469427229759 514053017

27 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 38/11, 38/14, 32/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.82 0.23768 385948064278 12284100000489

28 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಮರಜ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 8/1, 7/7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.18 0.606 782513511039 3757101003168

29 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ / ಭರೂೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.58 0.428 209451869204 066610105941

30 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡಭರೂೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.59 595162234348 12267100000188

31 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.18 0.192 337714684069 12267100000661

32 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 5/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.72 0.428 486516680531 '791011828

33 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಭಮ / ಳವನಂಜೋಗೌಡ 62/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.64 0.3219 556647273131 73700100002914

34 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 24/1, 24/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 2.00 1.84 507870920533 30977544844

35 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 30/2, 49/1, 42/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.606 682150018320 916020048850847

36 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ಭಮ / ತಲೋಟ 82/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.8 644681977757 916020048850847

37 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ನಳಯಹ 27/2ಫ3, 26/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.66 0.223 404143280207 13269002123

38 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸಳಟಿಟ 357/4, 128/3, 241/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.75 0.75 479207571935 1224910000062

39 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 5/ ಆವತಿ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.164 559615870225 63720100001421

40 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಅಯಲಂದ್ ಫನ್ ನರಮಣಗೌಡ 374/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.32 237957162109 0522500102151101

41 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಅಬಳೋಸ ಫನ್ ಚಲಠಭಣಿ 274, 277/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.2635 898599228385 520331004477264

42 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 81/1, 375, 371/ ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.37 447979786502 052250010217161

43 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 41/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.1896 625290434585 12268100000326

44 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಬಲತೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 90/1, 90/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.70 0.447 708299041509 0666101008159

45 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಬಲತೋಗೌಡ 28/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.387 395966569246 0666101013024

46 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ರಂಖಗೌಡ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 244/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.85 0.2818 901371417014 514087850

47 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 452/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.95 0.2774 225585179542 54038217307

48 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 102/2, 103/1, 135/3, 102/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.80 0.52955 371915044810 620170017379

49 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಶಖಗದೋಗೌಡ 49/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.1674 665637416705 54010990061

50 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ವದದಳಟಿಟ 157* ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.33 0.37 970349383554 85015548889

51 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚನನೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಲ್ಲಯೋಗೌಡ 93/68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.85 0.52 795019269081 12254100000561

52 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ರಔೃತ್ / ಂತೋಗೌಡ 116/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.16 887837308576 12263100005261

53 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 560/1, 561/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.3183 997587350330 4870101000096

54 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ / ಭರೂೋಗೌಡ 953/2, 958/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.75 0.277 774719952384 12286100000471

55 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧ ಔುಮಯ / ಭರೂೋಗೌಡ 28/1ಎ1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.19795 533139238180 36971641647

56 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ರಜೋಗೌಡ 8/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.302 906478108754 36971641647

57 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 69/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.40 0.458 590719602882 36971641647

58 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧಭಮ / ಭಲ್ೂ 66/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.52 707127821498 36971641647

59 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಜ ಫನ್ ನಖರಜ 26/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.358 698420618194 36971641647

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು

2020-21ನೋ ಶರನರೂ ತಲೋಟಗಯಷ ಇಱಸಮ ಲಲಧ ೋಜನಖಳಡಿ ಸಷಮಧನ ಶೌಲ್ಬಯಖಳನುನ ಡದ ಪಱನುಬಲಖಳ ಲವಯ.

ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ
ಫಱ

ಭೌತಿಔ ಸಷಮಧನದ 

ಹತತ (ಯಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳರೂ )

ಆಧರ್  ಸಂಸಯ ಬಯಂಸ  ಖತ



60 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 82/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.202 473659566058 36971641647

61 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಜುಂಡೋಗೌಡ 65/1, 67 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.52 0.269 875821869187 620140074081

62 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 54/1, 54/2 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.273 240847753821 7222500100423701

63 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ 206/1 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.35 0.5729 825344697534 4219101004869

64 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಿನನೋಗೌಡ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 410/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.83 0.4455 748743084495 120000978128

65 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 17/3, 20/2, 19/6, 20/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.449 459455659226 35519327361

66 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಕಱೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 61/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.41 0.371 897064881714 64037568226

67 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ.ಷ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 398/4, 471/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.45 0.42095 235449489550 64037568226

68 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಷ.ಜಿ.ತಿಭಮಳಟಿಟ 130/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.615 678538550063 64037568226

69 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 455/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.48 0.4848 792977132950 64037568226

70 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ 155 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.75 0.715 276368368864 64037568226

71 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ.ಷ.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ.ಷ.ಷ 163 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.8 900705510098 64037568226

72 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡೋಗೌಡ 459/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.50 0.505 732431188693 64037568226

73 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ.ಎಂ.ಆರ್ ಫನ್ ಫ.ಯಂಹೋಗೌಡ 22/2, 22/3, 156/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.42 0.42136 410561943219 64037568226

74 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಕಳಭಮ ಷಲೋಂ ರಭೋಗೌಡ 459/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.50 0.505 813627666097 64037568226

75 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ವ.ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 316/2, 361/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.44 0.42705 948615504387 64037568226

76 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 34/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.45 0.4545 672805275586 64037568226

77 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂೋಗೌಡ 404/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.45 0.42769 470114991326 64037568226

78 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔಯುಣಔಯ.ಷ.ವ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 139, 138/1, 37/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.90 0.89378 775864052566 64037568226

79 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಗೌಡ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಜಯ ವದದೋಗೌಡ 483 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.80 0.805 631706587952 64037568226

80 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದ.ಶಚ್.ಡಿ 105/2, 4/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.54 0.575 931457568023 30977544844

81 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎನ್.ಜಮಣಣ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 55/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.55 0.585 762713380975 30977544844

82 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಆರ್.ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 37/2, 10/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.65 0.679 201435021455 30977544844

83 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ವ.ಹನುಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 98 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.64 0.209 859466845264 64037568226

84 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಎಲ್.ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಎಲ್.ಎನ್.ನಂಜೋಗೌಡ 14/6, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.39 0.41301 304172297283 64037568226

85 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲದಯ ಷಲೋಂ ಧನಂಜೋಗೌಡ 79/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.99 0.3164 718428300607 64037568226

86 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಳಟಿಟ.ಎ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 84/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.12124 464150961540 64037568226

87 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಂ.ಖಣೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ.ಎಂ.ಭಲ್ೂಮಯ 47, 48, 49, 50/2, 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.66 0.52603 859549187262 64037568226

88 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಸವಣಯಂಫ.ಜ.ಎಸ್ ಫನ್ ಷ.ಎಂ.ಖಣೋಶ್ಭಲತಿಯ 52, 53, 54 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.50 0.46982 416844529590 64037568226

89 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ.ಎಸ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 201/43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.43 0.38723 803489751871 64037568226

90 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 83/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹವಭಣವನಕಮ 0.48 0.4848 272562652848 00000036971641647

91 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಳೋಕಯ 71/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.43678 678248803109 00000036971641647

92 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಶಚ್.ಫೋಫ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ.ಫ.ಟಿ 46, 47/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.74 0.33529 935958563259 00000036971641647

93 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಆರ್.ನಖರಜಳಟಿಟ ಫನ್ ಶಚ್.ರಭಳಟಿಟ 47/11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.42 0.38377 905706477085 38876943968

94 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಹುರಮ ಫನ್ ಳವಣಣ 330, 43/3, 43/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0.36986 836417690982 38876943968

95 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್.ವ.ಗಿಯಜೋಶ್ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 206/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.48 0.52442 441644650288 38876943968

96 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 40/12 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.00 1 727125037759 38876943968

97 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 40/24 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.635 322689469482 38876943968

98 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.60 0.62 765832716560 64037568226

99 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ೋಗಿೋಶ್.ಫ.ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಗೌಡ 6/5, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.613 699043556216 64037568226

100 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್.ಫ.ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭೋಗೌಡ 46/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.90 0.8 984414707515 64037568226

101 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ವದದ 156/11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.796 268888149265 64037568226

102 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಫೋಯೋಗೌಡ 139/7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.50 0.522 231716900642 64037568226

103 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ ರಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 8/6, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.803 302078850735 64037568226

104 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ.ಎ.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 26/5, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.75 0.75579 223391439691 0666101008063

105 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟರಜು.ಆರ್ ಫನ್ ಡಿ.ರಭಮಯ 122/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.16327 933218774480 09002010105676

106 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಶ್ಯಥೋಗೌಡ 20/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.803 888807112883 64037568226

107 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 104/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.803 890373428184 64037568226

108 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಔಯಫಸಲೋಗೌಡ 37/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.613 419313830410 64037568226

109 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜೋಗೌಡ.ಮು.ಆರ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 1/1ಎ3, 5/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.41391 377242580339 64037568226

110 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಅಜಜಳಟಿಟ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 4/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.55 0.567 541481921744 64037568226

111 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 12/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.60 0.60607 662208438771 38876943968

112 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 51/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.50 0.50506 200774790883 38876943968

113 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್.ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 39/5, 9/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.40 0.43351 719649518839 38876943968

114 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ನಹೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ಗೌಡೋಗೌಡ 23/7, 23/6, 26/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.8081 924345289658 38876943968

115 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಳಲೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 1.00 0.8081 734718847627 38876943968

116 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಯಗು ಫನ್ ಳಲೋಗೌಡ 122 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.42 0.43697 318305157884 38876943968

117 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 31/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.46 0.45455 656169895344 38876943968

118 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ತಲೋಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಡಿ.ಷ.ಚಂದರೋಗೌಡ 35/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.31 0.34 459773027785 38876943968

119 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಹೋಗೌಡ.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 36/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.50 0.50506 984883489512 38876943968

120 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 173/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.40 0.44552 995536096213 38876943968

121 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷರೋಗೌಡ 15/3, 20/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.1312 386366525356 38876943968



122 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಂತೋಗೌಡ.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 35/3, 2/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.40 0.4491 237829799957 38876943968

123 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.39 0.42052 372619544878 38876943968

124 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭೋಲ್ುಗಿಯಮ ಫನ್ ಗಿಡಡಹನುಭಮಯ 17/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.40 0.44552 452979063623 38876943968

125 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಶೋಮಕಂತ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 3/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.32 0.36 259824838798 38876943968

126 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 16/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.8081 974135221685 38876943968

127 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಹೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.50 0.50506 947320658274 38876943968

128 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 3/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.32 0.36 587953711379 38876943968

129 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 320/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.50 0.50506 696201975028 64037568226

130 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖನಥ್.ಫ.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 85/20 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 1.00 0.94 453966170175 64037568226

131 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಸಂತ್ ಔುಮರ್ 31/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.60 0.60607 262386209690 64037568226

132 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿ..ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 29/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.60 0.60607 428931807874 64037568226

133 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫದದಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಹೋಗೌಡ 63/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.60 0.60607 981083732387 64037568226

134 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜಭಮ ಷಲೋಂ ಫೋಯೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 1.20 0.977 331452674241 64037568226

135 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಮು.ಎಲ್.ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಮು.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲ 0.55 0.55557 664333718438 64037568226

136 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ರಭಮಯ 85/9 ಲ್ಕಯ .ಜ ಟಲಮಯಟಲ 0.80 0.803 717845586327 64037568226

137 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದ.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 108/4 ಲ್ಕಯ .ಜ ಟಲಮಯಟಲ 0.85 0.665 971860609882 64037568226

138 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 16/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ಟಲಮಯಟಲ 0.60 0.60607 511267719432 38876943968

139 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 107/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ಟಲಮಯಟಲ 0.40 0.44293 994778445658 38876943968

140 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯ ಫನ್ ಗಿಯಮ 49/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 1.00 0.815 251745597287 38876943968

141 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 10/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.60 0.613 349940003012 64037568226

142 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಸಣಣಮಯ 189/1 ಅಂಫಱ .ಜ ಅಡಿಷ 0.25 0.1725 412658013122 64037568226

143 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ದೋವಮಯ 25/1, ಔಸಬ .ಜ ಔಯಭಣಸು 0.50 0.1635 551957730089 38876943968

144 .ಎಂ.ಷ.ಎಸ್.ಲೈ ಹನ ನೋರವಯ ಭುಳಳಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 24/2, ಅಂಫಱ .ಜ ಔಯಭಣಸು 0.80 0.3213 333495942707 38876943968

145 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಲಲ್ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 250 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.4455 225566261718 1467201000047

146 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಗೌಡ ಫನ್ ಹಖಣಣಗೌಡ 32/ಎ ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.353 385833517374 12263100005700

147 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 48/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.334 538854167269 12268100000113

148 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್.ಷ.ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಕಡೋಗೌಡ 1/26, 88/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.50 0.44 735509963845 0553101019357

149 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಚಂದರಭಮ 88/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.45 0.408 291437266837 12268100003645

150 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ತಯುಣ್ ಔುಮರ್.ವ ಫನ್ ಚಂದರ 7/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0.204 379841957249 50100260688470

151 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ರಭರಜ ಫನ್ ತಿಭಮರಜು 42/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.29 0.092 609487628418 35519327361

152 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭೋಗೌಡ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 61/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.371 264259869203 64037568226

153 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜೋಗೌಡ.ಶಚ್.ಶಚ್ ಫನ್ ಹುರೋಗೌಡ 147, 150 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0.22698 743260816865 120000398079

154 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಎ.ಫ.ನಲೋನ ಫನ್ ಫಸವರಜೋಗೌಡ 550/1, 680/1, 680/5 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0.22698 468042719447 520101229013984

155 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಫ.ದಲಡಡೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 77/, 77/3, 202 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0.3765 489299818576 0507108332147

156 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಒಫೋಗೌಡ.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 115/2, 116/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.55 0.292 313767381664 120000387249

157 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಈಯಮಯ ಫನ್ ಔದರಮಯ 64/P1 ಲ್ಕಯ .ಜ ಅಡಿಷ 0.8 0.4491 836423251894 12249100005787

158 ಲಳೋಷ್ ಹನ ನೋರವಯ ಜಿಱೂ ಂಚಮತ್ ಹನ ನೋರವಯ ಶಲನನಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 185 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1.00 0.317 776575096973 32905577336

159 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಆಯಂಡ್ ಆರ್ ಭಶಶ್ ಫನ್ ರಭಳಟಿಟ 50, 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 312547324157 1526101001548

160 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಔಯಭಮ / ಹಱಳೋಗೌಡ 112, 195, 251 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 538322570352 1526101003546

161 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಸರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ
10PI1, 112/PI, 196/PI1, 

257/PI, 262/P19
ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 236082691441 1526101003847

162 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳೋಕರ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 263/1, 576, 575, 260, 261 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 699515687119 152610108070

163 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಲೋಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಚನನಳೋಟಿಟ 487/2, 487/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 447761427363 120000837303

164 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಭೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 204/5, 205/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 600210293657 1526101002874

165 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಳವಣಂಜ 478/ ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1389 447430155960 '620120007880

166 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶೋಭವತಿ / ಖುಯುರಂಖ 450 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 400026503542 '1526101004012

167 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 161/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1097 779362368047 1526101006772

168 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವನಂದ ಫನ್ ನಂಜುಂಡಮಯ 476/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 425426007449 1526101000606

169 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಬೋಗೌಡ ಫನ್ ಳಲೋಗೌಡ 137, 141 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 643480880212 1526101004749

170 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಱಳೋಗೌಡ 289 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 558278658794 1526101002665

171 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಫಸ 239/2, 465/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 217457869466 1526101002394

172 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 399/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.36 0.13165 986892952864 1526101006837

173 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳವನಂಜ 478/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 403389320965 520591023252613

174 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 213, 46 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 387399612722 1526101001645

175 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 477 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 351655188470 1526101000246

176 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜನಧಯನ ವಂ ಫನ್ ಭನ್ ವಂ 244, 308, 305 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 351623389456 1526101002277

177 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದೋವರಜು ಫನ್ ಫಸಳಟಿಟ 25/1, 20 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 819823657460 1526101008059

178 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಫಸಳಟಟ 20/* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 337887141993 1526101008096

179 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಈಯಣಣ 463, 429, 432 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 961791676307 1526101001551

180 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ರತಭಮ / ವದದರಂಖ 138/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 478398224006 1526101000072

181 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪಣಣ ಫನ್ ಸಣಣವದದ 331, 334 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 561049709820 1526108005260

182 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ
10/1, 112/1, 197, 252/, 

262/19
ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 966418753978 1526101000071

183 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಯುಳವದದಮಯ 462 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 569592613042 1526101001707



184 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಕಡ 87 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1426 237901994868 1526101002490

185 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣಣಧಲತಮಯ ಫನ್ ದಲತಮಯ 262 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 652058684173 15261085628

186 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಣಣ ಫನ್ ಹಲಂಖಮಯ 262/41 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 469305734672 1526101005866

187 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯಮಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡಮಯ 223/2, 516/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 667716816673 '15261010026019

188 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಷೋಗೌಡ 108, 133, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 981457255620 1526101002354

189 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಯಮಣಳಟಿಟ ಫನ್ ಫಸವಳಟಿಟ 11/12, 11/22 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.26 0.095 425332494430 1526101001636

190 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಲೋಭಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಭಷದೋವಮಯ 516/2, 222/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 916086000293 1526101001296

191 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 307, 154, 313 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 928874924185 1526101005916

192 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 305702268393 1526101000271

193 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಂಖ
404/6, 404/5, 404/4, 404/3, 

404/2, 404/1
ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 714619262042 '1526101005415

194 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ರತ / ಯಭೋಶ್ 220/1, 221 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 208670527583 1526108005623

195 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯಭಮ / ಭಲಡೂೋಗೌಡ 91/6, 224 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 810686254460 '15261080057003

196 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗೌಯಭಮ / ವದದರಂಖ 332, 334 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 371525703355 '1526101007452

197 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹಯಱೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುನೋಗೌಡ 252/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.23 0.0914 739013727817 1526101005659

198 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವೋತರಭವತ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳೋಟಿಟ
391/2ಫ, 564/1, 408/1, 

409/1, 393/13, 392/3
ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 571726478912 1526101001416

199 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಯಮಮಯ ಫನ್ ಶಲಂಖಮಯ 262/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 248722617283 1526101005580

200 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಬೃಯ 519 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 88047164322 1526101002814

201 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶವಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 313/1, 308/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 513054326029 1526101006434`

202 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಶವಭ ಫನ್ ಫಸವಳಟಿಟ 349 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 684305870571 1526101003354

203 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಲ್ೂಭಮ / ಫಸ 429/12, 463/1, 432/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 457362982416 1526101002853

204 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಖರಜು ಫನ್ ಹನುಭಂತಮಯ 353/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 283087613658 1526101003131

205 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಖದೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡಮಯ 4451 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 760911365584 1526101000010

206 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 401 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 488695586500 1526101008030

207 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಣಣ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 465/3, 472 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 896001343741 1526101000185

208 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔುಮಯ ಫನ್ ರಭಳಟಿಟ 540/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.23 0.0804 702669171282 1526101000339

209 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯುದರೋಶ್ ಫನ್ ರಭಳೋಟಿಟ 89/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 696172797562 1526101001868

210 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔಭಲ್ಭಮ / ಚನನ 479 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 267499384895 1526108005705

211 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಖರಜು ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 31/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 786182759369 1526101005925

212 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಲತಿಯಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 15/69 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 235728204758 4186

213 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಲಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 191/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.17 0.0579 388444522699 '152610103202

214 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಮಭಮ / ನಂಹೋಗೌಡ 407/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 802424562909 '1526101002742

215 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 20/2, 26/21 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945

216 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗೌಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 33/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 336507908520 1526101002659

217 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಭಮ / ಭರೂೋಗೌಡ 23/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 209451869204 06661015941

218 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 35 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.45 0.1645 745939493841 321400101001904

219 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 31 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 246775696165 1526101003456

220 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭರೂಖಭಮ / ಭುಳಳಮಯ 124 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.24 0.0877 814548708089 0666101013432

221 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಯಮಭಮ / ದಲಡಡಮಯ 104 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 600832037027 620120077575

222 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷೋಶ್ವಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 9/4. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.26 0.095 923091162848 '0666101009347

223 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಣಣ ಫನ್ ಚನನಮಯ 3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 887335364491 0666101008458

224 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔದರಭಮ / ಫೋಯಮಯ 19/5ೆ 1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.18 0.0695 851017261128 0666101013647

225 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭವಮಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 9/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.38 0.1389 243058566552 '0666108016464

226 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಔಕಭಭುನಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಮಬಲೋಲ 49 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 518721800800 120002296837

227 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 364685824493 1526101003074

228 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫಸವರಜು ಫನ್ ವದದ 147/2, 562/2, 150/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 866954122758 1526101000602

229 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದ
152, 147/2, 562/, 185/2, 

153/1
ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 564964606133 1526101002105

230 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ವದದ 111, 159, 147, 562, 153 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 621546296834 1526101002623

231 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 34/, 44 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 399060935397 1525101005435

232 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 3392, 407/2, 5532ಎ, 561 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 629841293086 1526101003040

233 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಣಣ ಫನ್ ವದದರಂಹೋಗೌಡ 15 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 793245365315 1526101005177

234 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಯ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 34, 44 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 241348555505 1516101002927

235 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬೈಯಭಮ / ವದದ 460 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 760428242660 1526101003652

236 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 340 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 255760027488 1526101000224

237 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 340, 339 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.60 0.21945 469093391082 1516101005222

238 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದವೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 490/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 668403623019 1526101002790

239 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 161/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.25 0.0914 679934077747 1526101004847

240 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 30/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 577903609097 1526101003122

241 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಇಂದರಭಮ / ಔೃಣೋಗೌಡ 32/2, 1574 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.1463 695738423096 1526101008083

242 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲೋಯಣಣಳಟಿಟ ಫನ್ ಚ್ನನಳಟಿಟ 487 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.40 0.145 365295686312 1526101000017

243 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಫಸ 465, 472 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 931979408431 1526101003576

244 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲನಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ವಯ 18 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 793086972638 1526101004249

245 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 369/4, 370/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 641844954455 1526101000140

246 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶೋಮವತಿ.ಜಿ.ವ ಷಲೋಂ ಜಖದೋಶ್ವಯ 242 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 343181633169 1526101001877



247 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹಱಳೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 262 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 269747487609 1526101003562

248 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಲೋಭಳೋಕರ್.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 550/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 590956720026 1526101002159

249 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಯುಳವದದ.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ಯುದರ 219 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 760717182013 1526101003094

250 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫಸಲೋಗೌಡ.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದ 475/P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 408374846073 1526101003087

251 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡ.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ಯುದರ 461/3, 515/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 724947744095 1526101003002

252 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 21/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 323859254618 1526101002716

253 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದರಂಹೋಗೌಡ 18/4, 24/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 480438709292 1526101002499

254 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜಳಟಿಟ.ಫ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 25/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.18 0.06525 985706148192 1526101006889

255 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 262/25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 245498633327 1526101004364

256 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಚ್ಲ್ುವಮಯ ಫನ್ ಧಲತಮಯ 262 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 812761651305 1526101004947

257 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣಣಔಯಮಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 262 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 357568913837 1526101005963

258 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔಯಮಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 262 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 298584229297 1526101005988

259 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 468/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 851630185464 1526101002744

260 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫ.ಎನ್.ಫಸವರಜು ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 427 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 746756652180 109501011005916

261 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 306 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 758448168977 1526101002178

262 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 262/14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 480189267783 1526101001279

263 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಳಟಿಟ ಫನ್ ಚಿಔಕಲೋಯಳಟಿಟ 448, 449 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 603779811769 1526101000239

264 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಭಣಣ ಫನ್ ನರಮಣಳಟಿಟ 98, 96 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 664521088944 1526101000005

265 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಯಭಣಣ 73 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 756742002288 1526101000254

266 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 310/2, 297/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 997909557935 1526101002262

267 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಲೋಶತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ವದದ 320, 335/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 255345152555 0531101045545

268 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ವದದೋಗೌಡ 141/2, 52/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 204785644952 1526101001418

269 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔುಮಯ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 153 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 587368035858 1526101003530

270 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಶವಭ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 445, 441, 437 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 471589365340 1526101002459

271 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫಸವರಜು ಫನ್ ನಂಜುಂಡಮಯ 483 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 341941887112 1526101000006

272 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವನಂದ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 441, 443 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 436855445928 1526101002219

273 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದಭಲ್ೂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 320/14, 335/32 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 972790252930 1526101004172

274 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ದುಷ್ಟ 183/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.2 0.0725 972941229256 1526101003924

275 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 164/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 557237939473 1526101003316

276 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 534/13 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 833110584472 1526101001626

277 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಖರಜು ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 76 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 665750489648 1526108006705

278 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ 109 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 864870076295 120001116234

279 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ದುಷ್ಟ 100 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 929000338883 1526101003285

280 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಯಂಖ 49 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 304935649795 1526101006012

281 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಶವಭ 409, 393/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 518929117190 1526101002181

282 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ 42/1, 56/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.18 0.06525 842750168065 1526108006385

283 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 519 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 889578898931 1526101002009

284 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 141/2, 137 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 743113139957 1526101002438

285 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಖ 328 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 299993744810 1526108006051

286 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔಭಲ್ಭಮ.ಜ.ಶಚ್ ಷಲಂ ಚಿಔಕಲೋಯಳಟಿಟ 481/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 729406983334 1526101002901

287 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 565/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 914847488605 1526101001770

288 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೋಗೌಡ 547, 172, 458 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.46 0.145 334806910323 1526101007518

289 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರೋಱಭಣಿ ಷಲೋಂ ಲಶ್ವನಥ 467 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 266875055614 1526101007928

290 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಱಳೋಗೌಡ 283 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 989740456917 1526101003574

291 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 218, 207 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.3 0.10875 681083472612 1526101007680

292 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಂತಭಮಫ.ಶಚ್ ಷಲಂ ಶಯಮಣಣ 64 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 316384252996 1526101001127

293 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯುದರ 461/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 895856547831 10838720148

294 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಖರಜು.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ಯುದರ 461 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 883661445370 1526101006031

295 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ.ಫ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 313 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 597484922869 1526101000330

296 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಒಂಕಯ.ಫ.ಫ ಫನ್ ಫಸ 169 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 647502682126 1526101001291

297 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಬೈಯೋಗೌಡ 323 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 200831502819 1526108005138

298 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬೈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 172, 547, 405 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.28 0.058 794543057613 1526101002738

299 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔೃಣೋಗೌಡ.ಫ.ಶಚ್ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 740805077645 1526101004332

300 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭಂಜಭಮ ಷಲಂ ಫಸಳಟಿಟ 44 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 482977120343 1526101002666

301 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ.ಫ.ಷ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 206 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 863004945743 1526101002275

302 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಯಳಟಿಟ 12 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.39 0.14135 798149267492 1526101006749

303 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದರೋ.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವನಂದ 167/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 979862432339 1526101006698

304 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದೋಗೌಡ.ಷ ಫನ್ ಷಂೋಗೌಡ 527, 504 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.46 0.145 727033278108 1526101004044

305 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಚನನಫಸಲೋಗೌಡ 301/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 369965977314 1526101003633

306 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ ಫನ್ ಖವಂ ಶಬ್ 402 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.3 0.10875 506653208935 1526101002731

307 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಯಱೋಗೌಡ 203 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 554553487691 1526101002461

308 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಭಳಟಿಟ.ಲ.ವ ಫನ್ ಚನನಳಟಿಟ 481 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 685098927552 54038278836

309 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹಯಱೋಗೌಡ.ಫ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹಱಳೋಗೌಡ 10 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಂಖು 0.4 0.145 893726716715 1526101005970

310 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳರೋನಥ ಫನ್ ಶ್ಂಬಮಯ 44/1 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 284188477007 844310100000998



311 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಲ್ುವಮಯ ಫನ್ ಫಟಟಮಯ 47 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 731562080904 0666101009750

312 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಲೋಭಭಮ / ಫೋಯಮಯ 46 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 236861466916 0666119009148

313 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಮಭಮ / ಭಯಮಮಯ 3/16ಫ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 622407833880 '120001120580

314 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ದಸಮಯ 50 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 599762099128 0666101013320

315 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷಟಟರಜು ಫನ್ ನೋಲ್ಮಯ 257 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 692084432677 0666101012580

316 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔುಮರ್ ಶವಭ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 175 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 280214023384 0666101011258

317 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳವಣಣ ಫನ್ ಚನನಮಯ 36, 19 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 656630832043 120001488769

318 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಔಕಭಮ / ಬೈಯಮಯ 123 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 266270198542 12247100006387

319 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಯಮಯ ಫನ್ ಭುಳಳಮಯ 124/1 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 595385839137 '0666101009731

320 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ಭಲಱಖಮಯ 124/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 834526804345 620120030728

321 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 124/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 331926206168 0666101009748

322 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಔಕಭಮ / ಫೋಯಮಯ 104 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 231702586929 0666101013320

323 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಫೋಲ್ಲಯಮಯ 411 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 865000500623 0666101012920

324 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಲೋಟ ಫನ್ ಚನನಮಯ 1042 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 471792804688 0666108013984

325 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಹೋಶ್ ಫನ್ ಚನನಮಯ 104/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 958870939437 0666101011655

326 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಖರಜ್ ಫನ್ ಅಜಜಫೋಯಮಯ 412 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 768078449009 0666101013059

327 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯಮಯ ಫನ್ ಚನನಮಯ 104/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 795260752354 0666108013764

328 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯತನಭಮ / ಫೋಯಮಯ 120 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 231402300716 120002089853

329 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹುಣವಖಮಯ ಫನ್ ದಸಮಯ 80.15 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 441266657410 289301000492

330 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಮಣಣ ಫನ್ ದಯವಮಯ 70/1, ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 415837450958 0666108012671

331 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಷೋಶ್ವಮಯ ಫನ್ ಚನನಫೋಯಮಯ 3/9. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 293912002374 620120014785

332 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮಳಮಯ 22/1 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 575885323434 0666101013899

333 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ದವವಮಯ 3/143 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 385978607170 12000050594

334 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ ಫನ್ ಹುಣವಖಮಯ 22/2. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 521216513374 09002001056644

335 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಖಮಯ ಫನ್ ಜವಯಮಯ 3/15. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 436255312541 120000500561

336 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಳೋಷ್ಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತಮಯ 40 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 965222335589 06661010135324

337 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 38 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 798517328400 '620120038626

338 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ದವವಮಯ 35/1 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 784951382707 0666101012922

339 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಯಶವಭ ಫನ್ ಚನನಮಯ 1/9 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 862362320011 0666101004872

340 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫೋಯಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಫೋಯಮಯ 8ಎ, 8/ಫ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 534878653575 620140017272

341 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಚನನಮಯ 19/2. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 774176725483 620120021736

342 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜವಯಮಯ ಫನ್ ಜವಯಮಯ 3 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 945478313717 0666101009741

343 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲಜಮಭಮ / ಖಂಖಫೋಯಮಯ 145/ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 95900349714 289301000113

344 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಚನನಮಯ 107/11 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 337076707101 0666101014085

345 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಖನಭಮ / ದಲಡಡಫೋಯಮಯ 49 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 267604498642 0666101015323

346 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಔಯಮಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 262/25 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 817017948464 15261016490

347 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯೋವಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 262 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 275304216317 1526101004913

348 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಅಣಣಮಯ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 3/11 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 559338465109 120000500549

349 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಫೋಯಮಯ ಫನ್ ಚನನಮಯ 44/2. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 951456387847 0666101013282

350 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವದದಮಯ ಫನ್ ಳವಣಣ 124 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 680681042160 '0666101013304

351 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 129 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 961070039648 0666108014035

352 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಜಮಯ ಫನ್ ಫೈಯಮಯ 3/146 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 713760895632 0666101008950

353 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಮಭಮ / ದಸಮಯ 46 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 937931802351 0666101016583

354 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಮಯ ಫನ್ ಫೋಯಮಯ 50 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 567060652655 06660101009298

355 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಖಂಗಬಲೋಲ ಫನ್ ನಡಔುಲ್ ಚನನಬಲೋಲ 3/79. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 907500596668 '12343100000515

356 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದದಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಮಬಲೋಲ 3/4 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 300338882341 '1526101004553

357 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜಬಲೋಲ ಫನ್ ರಭಬಲಲ 3 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 973343308213 1526101002414

358 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚೌಠಬಲೋಲ ಫನ್ ದದಬಲೋಲ 3/76. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 652694356675 0666119009113

359 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಮಬಲೋಲ 8/6 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 827402932825 1526101009022

360 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚೌಠಬಲೋಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ 3/74. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 431450462028 12343100025285

361 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡನಯವಂಹಬಲೋಲ 3/ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 724699892013 1526101003893

362 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಬಲೋಯಲ ಫನ್ ಚಿಔಕನಯವಂಹಬಲೋಲ 3/10. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 511338957961 1526101003176

363 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 3/101. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 511338957961 1526101003176

364 ವ.ಡಿ.ಫ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನೋಲ್ಮಯ 46. 105 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಂಖು 0.40 0.1463 717541917522 289301000072

365 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಫ.ಆರ್.ಅಮಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಯಂಖಳಟಿಟ 203 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 10 0.3375 856538910725 0664201006025

366 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ವಲೋಭೋಶ್ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 41/1 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 960051767111 0664201006025

367 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಔುಮಯ.ಷ.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಚರ್ 83/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 6 0.2025 563831290015 0664201006025

368 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ನಖಿಲ್.ಎ.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 112/3 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 576807722374 0664201006025

369 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 389 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 204275707925 0664201006025

370 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಫಸವರಜು ಫನ್ ವದದಮಯ 19/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 359855722747 0664201006025

371 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸತಿೋಶ್.ಶಚ್. ಫನ್ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ.ಶಚ್.ಶಚ್ 196 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 926720528553 0664201006025

372 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಈಯೋಗೌಡ.ಷ.ಫ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 24/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 310798391894 0664201006025

373 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಧಭೋಯಶ್.ಎಂ.ಷ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 275/6 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 618598780135 0664201006025

374 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ೋಖನಂದ.ಎಂ.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಳಟಿಟ 7 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 10 0.3375 433840856777 0664201006025

375 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ರಭಚಂದರ.ಶಚ್.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 122 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 633823627936 0664201006025



376 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 36 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 6 0.2025 260992180241 0664201006025

377 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ರಲೋಔಗೌಡ ಫನ್ ಮಔಯಂಡೋಗೌಡ 63 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 6 0.2025 597671015992 0664201006025

378 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಫಲೋಜಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಂಜಳಟಿಟ 365/5 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 468464515764 0664201006025

379 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಹಯೋಶ್.ಶಚ್.ಟಿ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 134/1 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 912849333669 0664201006025

380 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸಣೋಯಶ್.ಟಿ.ಫ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 90/1 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 259921246891 0664201006025

381 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸುಮ.ಎ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ಳಟಿಟ 306 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 600284176794 0664201006025

382 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸುಯೋಶ್ಗೌಡ.ಟಿ.ಈ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 133/2 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 440650922035 0664201006025

383 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ನಖರಜು.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 26/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 807447725756 0664201006025

384 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ರಸನನ.ಜಿ.ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 187 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 6 0.2025 325610786142 0664201006025

385 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ವದದೋಗೌಡ.ಎ.ಡಿ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 599 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 905389630957 0664201006025

386 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಲನಯ್.ಶಚ್.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 407 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 462167264928 0664201006025

387 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಚಂದರ.ಶಚ್.ಇ ಫನ್ ಈಯ 398/2 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 757236343669 0664201006025

388 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಜಮರಂ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋವಚರ್ 233 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 3 0.10125 702627216245 0664201006025

389 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಜಖನನಥ.ಷ.ಜ ಫನ್ ಜನನಗೌಡ 623/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 938563759002 0664201006025

390 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಭುಳಳಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚಮಯ 148 ಅಂಫಱ .ಜ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 313598367107 0664201006025

391 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಶ್ಔುಂತಲ್.ಶಚ್.ಲ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 136/3 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 293263831215 0664201006025

392 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಡಡಮಯ 382 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ ಜೋನು ಶಕಣ 6 0.2025 792447384366 0664201006025

393 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕಗೌಡ 214/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 315288667960 0664201006025

394 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಶ್ಂಔಯಮಯ ಫನ್ ದಮಮಯ 446/17 ವಶತಯ .ಜ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 330156662753 0664201006025

395 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಶೋಮಕಂತ.ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಳಟಿಟ 8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 692303970760 0664201006025

396 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸುನೋಲ್ ಔುಮರ್.ಟಿ.ವ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 41/4 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 422462233788 0664201006025

397 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 394 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 525778904174 0664201006025

398 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಚನನೋಗೌಡ.ಟಿ.ಷ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 22/5, ವಶತಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 4 0.135 550793574488 0664201006025

399 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಶ್ರದದ.ಶಚ್. ಷಲೋಂ ರಭಔರ್ 40 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 229343300550 0664201006025

400 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಗೌತಮ್.ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ರಜಳೋಕರ್ 157/4 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 10 0.3375 337093237288 0664201006025

401 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಸತಯನರಮಣ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಚರ್ 15/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 5 0.16875 727865627829 0664201006025

402 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಯಲ.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಶವಭಳಟಿಟ 123 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 3 0.10125 258553789495 0664201006025

403 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಭಂಜುನಥ.ಡಿ.ಫ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 52/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 3 0.10125 476747783278 0664201006025

404 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿನನೋಗೌಡ 83/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 980423285501 0664201006025

405 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಜೋನು ಟಿಟಹ ಭತುತ ಔುಟುಂಫ ಫ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಬದರನಥ್ 449/8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 2 0.0675 977749536934 0664201006025

406 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಖಸಗಿ ಭಧುವನ ಔುಮಯಶವಭ.ಷ.ಶಚ್ ಫನ್ ಷಱರಧಯ 15/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 1 3.02 0.75 675885060249 12268100000136

407 ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನು ಶಕಣಿಷ ಅಬವೃದದ ಖಸಗಿ ಭಧುವನ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 253 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಜೋನು ಶಕಣ 1 5.03 0.75 770205404520 12397100000868

408 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಂ.ಎಂ.ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 50 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 0.70 0.0816 843135592484 04032320001193

409 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜ 200, 204, 277 ಆವತಿ .ಜ ಎಣಣತಱ 0.87 0.102 359844095808 04032320001193

410 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಡಿ.ಎನ್.ನಹೋಶ್ 25/2, ಆವತಿ .ಜ ಎಣಣತಱ 1.22 0.1428 385528356510 04032320001193

411 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಂ.ಎಂ.ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 50 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 0.70 0.034965 843135592484 04032320001193

412 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜ 200, 204, 277 ಆವತಿ .ಜ ಎಣಣತಱ 0.87 0.0437063 359844095808 04032320001193

413 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ತಱ ಫಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಡಿ.ಎನ್.ನಹೋಶ್ 25/2, ಆವತಿ .ಜ ಎಣಣತಱ 1.22 0.0611888 385528356510 04032320001193

414 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ಹದಲ್ನೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ.ಳವರಭೋಗೌಡ 307 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 0.70 0.034965 401069114250 04032320001193

415 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ಹದಲ್ನೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್.ಸಲತ 30 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 0.70 0.034965 564177954320 04032320001193

416 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ಹದಲ್ನೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣ ಳೋಷ್ಭಮ 32 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 0.42 0.020979 843979556347 04032320001193

417 ಎಣಣ ತಱ ಫೋಶಮ ೋಜನ ಹದಲ್ನೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣ ನತೋಶ್ 74 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಎಣಣತಱ 2.45 0.1223776 285130496061 04032320001193

418 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಂದತ ಷಲೋಂ ಷ.ಷ.ಭನುಔುಮರ್ 373 ಔಸಬ ಶಮನಯ Power sprayer 2.23 0.08 941844107270 73700100005858

419 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಡಿ.ಎಂ.ಔಭಲ್ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 4/11P1, 75/2p ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ  Chain saw 1.6 0.1585 924105345090 4219101004339

420 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಗೌಡ 44/5, 43/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ Swaraj Tractor 0.77 2.5 209451869204 0666101015941

421 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಟಿ.ಡಿ.ವಲೋಭೋಶ್ ಫನ್ ಎ.ದೋಲೋಗೌಡ 39 ಜಖಯ ಶಮನಯ
weed cutter, Pole 

Pruner
2.04 0.224 696055360493 137010074294

422 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಷ್ ಷಲೋಂ ಳೋೋಗೌಡ 174 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter, 1.00 0.195 401069114250 332501000006159

423 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸಣೋಯಶ್.ಟಿ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 26/3, ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter, 8.37 0.127 564177954320 120001490563

424 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲವಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ 68/P1 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter,   sprayer, 1.32 0.2575 843979556347 309701000002826

425 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಖದೋಶ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 317 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ 4.50 0.6 285130496061 620140016619

426 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ.ಎಂ.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 415 ಔಸಬ ಶಮನಯ Power sprayer 0.22 0.08 600823436543 120000485702

427 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಪವಯತಭಮ.ವ.ಫ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಗೌಡ 114, 20/1 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter,   sprayer, 1.38 0.259 571839227538 104601011002819

428 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಎಂ.ಎಂ,ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಮದೋಲಗೌಡ 303 ಔಸಬ ಶಮನಯ Brush Cutter,   sprayer, 0.36 0.259 829274577521 12263100001403

429 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಧಭೋಯಗೌಡ.ಎನ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 362 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ  Chain saw 4.38 0.1196 686920440721 64083036137

430 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಟಟಭಮ ಷಲಂ ಷಟಟೋಗೌಡ 3/8, ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter, 1.2 0.08625 545214185357 6201101001781

431 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಲ್ ಫನ್ ಭುಳಳಮಯ 75/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ Brush Cutter, HTP sprayer 0.32 0.32 589134975194 917020019950476

432 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 373, 359 ವಶತಯ ಶಮನಯ Portable sprayer 0.36 0.0796 393814747240 917020019950476

433 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಷಂಚಮಯ 35 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
3.04 0.3995 960203109437 917020019950476

434 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭಂಥನಗೌಡ ಫನ್ ಷ.ಎಲ್.ರಸನನ 422 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 4.00 0.24 555348155029 917020019950476

435 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಭಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಮಯ 211 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
2.00 0.28999 906651389537 083801000007513

436 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫ.ಇ.ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 0.68 ಆವತಿ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.68 0.23199 321101646499 09002010149506

437 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಲೋಭೋಶ್.ಲ.ಡಿ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 0.71 ವಶತಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.71 0.23199 847832955335 309701000001758

438 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫ..ಅಳಲೋಔಔುಮರ್ ಫನ್ ಫ.ಷ.ಷಟಟಶವಭಗೌಡ 67, 77 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Fortune agro impax 2.36 0.2 496012982303 09002200027269



439 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಕಂಚನ.ಷ.ಎನ್ ಷಲೋಂ ಅಬಱಶ್.ಷ.ಎಂ 1.06 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
1.06 0.28999 814711800231 09230100010331

440 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫ.ಆರ್,ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಯುದರ 0.39 ಔಸಬ ಶಮನಯ Brush Cutter, Digger 0.39 0.2 319814856741 514064541

441 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಶಚ್.ಫೋಫ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ 46 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter, 0.40 0.14986 935958563259 54026141486

442 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭಗಿೋಯಥಭಮ ಷಲಂ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 143 ವಶತಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.25 0.3995 868281413858 917020019950476

443 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರೋಭ ಷಲೋಂ ದೋಲೋಗೌಡ 446 ವಶತಯ ಶಮನಯ Portable sprayer 3.00 0.3995 910345791948 917020019950476

444 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 135 ಜಖಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.2 0.3995 881485671938 917020019950476

445 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸಜ ಷಲೋಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 66 ಆವತಿ ಶಮನಯ Brush Cutter, 0.39 0.3 985663511947 917020019950476

446 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಶಚ್.ಫೋಫ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ 46 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
1.32 0.3995 935958563259 917020019950476

447 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಧ ಷಲೋಂ ಶಲನನಮಯ 86 ಜಖಯ ಶಮನಯ Chain saw 1.02 0.11387 985663511947 917020083622167

448 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 445, 429 ವಶತಯ ಶಮನಯ Ladder 2.06 0.066 368505875972 602140032041

449 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲೋಣ.ಡಿ.ಷ ಷಲೋಂ ದನೋಶ್ 303 ವಶತಯ ಶಮನಯ Chain saw, Brush Cutter 4.00 0.595 778961178537 5392101001036

450 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಅಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 12 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ
Chain saw, Brush Cutter, 

Spreyar
2.2 0.5556 811829804352 12397100001145

451 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 79, 119 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter, Spreyar 0.39 0.196 712604021827 309701000002927

452 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದನಳಟಿಟ.ಡಿ.ಟಿ  ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 11, 33 ಔಸಬ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.00 0.11988 514837725910 917020083622167

453 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ
450/2, 451/1, 451/2, 452/1, 

452/2
ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter 4.22 0.11988 225585179542 917020083622167

454 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 643 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ Digger 2.4 0.24 322991118129 917020019950476

455 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಯತೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 6, 24/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Chain saw, 

Sprayer
1.18 0.5556 646998160346 63730100007661

456 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಂಹೋಗೌಡ.ಡಿ. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 18/1, 22/3 ಆವತಿ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Chain saw, 

Sprayer
1.03 0.5556 241544095705 12386100003690

457 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಖನನಥ್ ಫನ್ ಜನನಗೌಡ 623/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Digger, 

Sprayer
1.2 0.5512 938563759002 22160110004173

458 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನೋತರವತಿ ಷಲೋಂ ಫಱಳೋಗೌಡ 123 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter, Chain saw 1.3 0.595 540202208628 63720100006111

459 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳವರಜ್.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭುಳಳಮಯ 55 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.21 0.3995 837139321619 919020033261729

460 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔುಸುಭ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್.ಷ.ವ 638/3 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.00 0.3995 274470895112 919020033261729

461 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಖಂಗಧಯ.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 24/1, ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.35 0.3995 431301558154 917020019950476

462 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 48 ವಶತಯ .ಜ
       Brush Cutter,        

Chain saw
2.1 0.52 272099466689 917020019950476

463 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಈಯ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 388/3 ಆವತಿ .ಜ  Chain saw 2.11 0.2815 980409952733 917020019950476

464 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚಂದುರ ಫನ್ ಬಸಮಯ 27 ಜಖಯ .ಜ Brush Cutter, 2.00 0.43936 791682353252 09152200054804

465 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 320 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ  Chain saw 2.00 0.3295 475583926130 63730100000550

466 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯುದರಮಯ ಫನ್ ಉದದಮಯ 73 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.2 0.3995 799247558529 917020019950476

467 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 197 ಅಂಫಱ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.22 0.3995 423021395115 917020019950476

468 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಬೈಯಮಯ 25 ವಶತಯ .ಜ HTP power sprayer, 1.25 0.1 860791406666 917020019950476

469 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಶಲನನಮಯ 291 ವಶತಯ .ಜ portable sprayer,  0.2 0.0995 662109159661 917020019950476

470 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸಣೋಯಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 71 ಆವತಿ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.27 0.4995 973411902677 917020019950476

471 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳೋಷ್ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 30 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.04 0.3995 543283603865 917020019950476

472 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭುಳಳಮಯ ಫನ್ ದಯವಮಯ 28 ವಶತಯ .ಜ portable sprayer 1.1 0.0995 839767283078 917020019950476

473 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳಲೋಭ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ 10 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 0.2 0.3 356894374116 917020019950476

474 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯುದರಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 575 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ Brush Cutter 2.00 0.3 424180652996 917020019950476

475 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಳಲೋಧಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರಮಯ 60/1 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.08 0.3 630159635604 917020019950476

476 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 28/1 ಖಂಡಯ .ಜ Chain saw 1.31 0.11387 294002635124 917020083622167

477 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವದದಮಯ ಫನ್ ಪಯ ಚಿಔಕಮಯ 322 ಆವತಿ .ಜ Brush Cutter 0.20 0.4 974432946306 917020019950476

478 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದುಖಗಮಯ ಫನ್ ಅಭೃತಮಯ 65 ಆವತಿ .ಜ Brush Cutter 1.00 0.3 243131618359 917020019950476

479 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ 666 ಆವತಿ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.00 0.4 287249075898 917020019950476

480 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹುಚಚಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 27 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.00 0.3 971957586299 917020019950476

481 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಖುಡಡಮಯ 73 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.2 0.3 398668812383 917020019950476

482 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಂಖಮಯ ಫನ್ ಫೋಯಮಯ 571 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ portable sprayer 0.31 0.0995 705377847452 917020019950476

483 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಅಜಖಮಯ 61 ಖಂಡಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.02 0.3995 697580640277 917020019950476

484 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಬಫು ಫನ್ ಮಶಲ್ 394 ಖಂಡಯ .ಜ Brush Cutter 2.2 0.3 660845124168 917020019950476

485 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಔಯಂಡಮಯ ಫನ್ ಳವಮಯ 29 ಖಂಡಯ .ಜ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.00 0.4 646510320969 917020019950476

486 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಮಣಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 48 ವಶತಯ .ಜ Chain Saw 1.15 0.295 923442782013 919020033261729

487 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುಧ ಷಲೋಂ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ 131 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter,  Digger 2.03 0.5775 677276270719 2386108003763

488 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಖರಜು ಫನ್ ಮಔಯಂಡಮಯ 36 ಖಂಡಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
3.00 0.595 564995716728 1239700000373

489 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ದೋವರಜು 168 ಅಂಫಱ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
2.15 0.6945 854035750801 120001321287

490 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳಸು ಫನ್ ತುಔಯ 306 ಖಂಡಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.3 0.689 869028923309 12397100000470

491 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಭಮಯ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 62, 518 ಅಂಫಱ .ಜ Power Weeder 0.39 0.39 445581074083 083801000011166

492 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳವ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 637/2 ವಶತಯ .ಜ Chain saw 0.2 0.11387 224901605484 917020083622167

493 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳೋಕರ್ ಫನ್ ಬಲದಭೋವತ 368 ಖಂಡಯ .ಜ Chain saw, Sprayer 2.00 0.18611 985691197816 917020083622167

494 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಧಭೋಯಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 38 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 5.0 0.3 403228320295 917020019950476

495 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದಮಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 39 ವಶತಯ .ಜ Digger, Ladder 0.21 0.4495 883358131478 917020019950476



496 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ವದದಮಯ 44 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 2.00 0.3 880570390723 917020019950476

497 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಬಲ್ಚಂದರ ಫನ್ ನರಮಣ 42/1 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 1.1 0.3 795356711040 917020019950476

498 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದೋವರಜ್ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 71, 72, 74 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter, Ladder 1.3 0.4495 374286299932 917020019950476

499 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಈಯಮಯ 258 ಆವತಿ .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.12 0.33597 318086231230 917020083622167

500 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶವಭ ಫನ್ ವದದಮಯ 86 ಜಖಯ .ಜ Sprayer 1.2 0.1 200597980061 917020083622167

501 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 386 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter,  Sprayer 2.2 0.2221 689297409151 917020083622167

502 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 56 ಆವತಿ .ಜ
Brush Cutter,  Sprayer, 

HTP Sprayer
3.8 0.3221 385528356510 917020083622167

503 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 221 ವಶತಯ .ಜ Sprayer 1.00 0.07224 941730830387 917020083622167

504 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಯತಮಯ ಫನ್ ಹಖಮಯ 74 ಔಸಬ .ಜ Sprayer 1.3 0.07224 238628203897 917020083622167

505 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲೋಪಲ್.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 497 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter,  Sprayer 2.2 0.2221 622450009638 917020083622167

506 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ದೋವಮಯ 390 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ Brush Cutter 2.00 0.14986 247267838769 917020083622167

507 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಶವಭ 30 ಅಂಫಱ .ಜ Power Weeder 1.00 0.3864 753872043023 917020083622167

508 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚೌಡಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 386 ಔಸಬ .ಜ Chain saw 1.6 0.11387 213230713456 917020083622167

509 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಂಖಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತಮಯ 147 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 1.23 0.14986 979758499743 917020083622167

510 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಸಲಯಮಯ 185 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter,  Sprayer 1.00 0.2221 542979331479 917020083622167

511 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉದದ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 55 ಜಖಯ .ಜ Brush Cutter 2.00 0.14986 638016003237 917020083622167

512 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಂಚಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 73 ವಶತಯ .ಜ Sprayer 1.13 0.07224 720858631128 917020083622167

513 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 665 ಆವತಿ .ಜ Sprayer 1.00 0.07224 494130586689 917020083622167

514 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್.ವ. ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 16 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 2.1 0.14986 453228520658 917020083622167

515 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 66 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.5 0.14986 381010348980 917020083622167

516 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಯದ.ಶಚ್. ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 13 ವಶತಯ .ಂ Brush Cutter 4.38 0.21889 490995344129 917020019950476

517 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಅಜಜಮಯ ಫನ್ ಲೋಯನಮಕ 73/1, 43/1, 43/2 ಲ್ಕಯ .ಂ Brush Cutter 0.26 0.3 571862535274 917020019950476

518 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟನಮಕ 83/1 ಲ್ಕಯ .ಂ Chain saw 1.22 0.295 511675396861 919020033261729

519 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಲೋಭಳೋಕರ್.ಟಿ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 47/24 ವಶತಯ .ಂ Chain saw, Sprayer 0.24 0.18611 234253919252 917020083622167

520 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ C«ÄvÀ ©£ï ನಂಜುಂqÉÃUËqÀ 103 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 2.19 0.6995 944253920447 917020019950476

521 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 178 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 4.00 0.3 727566118044 917020019950476

522 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ 27 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.39 0.32 505539050340 917020019950476

523 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ¸ÀÆ¯ÉÆÃZÀ£À ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ 159 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Chain saw 1.16 0.52 895807672762 919020033261729

524 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ 181/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 3.00 0.416 240663538876 919020033261729

525 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ
« r AiÀÄ±ÉÆÃzÀ PÉÆÃA JA f 

¸ÀwÃ±À.
23/1. ಆವತಿ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.00 0.595 307692985013 12287100003190

526 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ±ÀPÀÄAvÀ® PÉÆÃA ®PÀëªÀÄtUËqÀ 136/6 ಆವತಿ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
3.35 0.595 293263831215 4219101002435

527 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ PÀ«vÁ PÉÆÃA ZÀ£ÉßÃUËqÀ 12 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.03 0.5895 694429449490 63720100006296

528 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ FgÀªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ 362/1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 2.20 0.595 871974217421 12397100019868

529 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನರಮಣ ಗೌಡ ಫನ್ ಹಲವಗೌಡ 395 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ portable sprayer 1 0.556 766819723589 12397100000399

530 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 394 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1 0.5556 525778904174 118801011000723

531 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಔಕ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 3 0.24 960732743540 917020019950476

532 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔಭಲ್ಭಮ / ಔೃಣೋಗೌಡ 36 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.35 0.0995 703627580592 917020019950476

533 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಲೋಲದೋಗೌಡ 253 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Chain Saw 5.03 0.3196 770205404520 917020019950476

534 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ / ಲಂಔಟರಭೋಗೌಡ 183/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter,  Digger 2.21 0.4 259002519487 917020019950476

535 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 268/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
1.3 0.0796 685488280492 917020019950476

536 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭೋಗೌಡ 83/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.29 0.3196 917584431266 917020019950476

537 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔುಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 7P2 ಆವತಿ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.15 0.3196 400545372975 917020019950476

538 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಖುಯುರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 315/P ಜಖಯ ಶಮನಯ Power Weeder 2.26 0.416 336044726851 919020033261729

539 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಔಯಂಡಮಯ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠಬಟ್ 293 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Chain saw 5 0.318 750032512320 917020019950476

540 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ ಎಲ್ ಔುಮಯಗೌಡ ಫನ್ ರಂಹಗೌಡ 314/3 ವಶತಯ ಶಮನಯ Chain saw, Sprayer 1.39 0.3996 940906411190 917020019950476

541 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫ ಎಲ್ ಫನ್ ರಲೋಔಗೌಡ 13, 85/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 2.22 0.32 '845572927080 917020019950476

542 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಲರೋಗೌಡ ಫನ್ ಉದೋಗೌಡ 52 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Digger, Ladder 3.35 0.24 989500563096 917020019950476

543 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನೋತರವತಿ ಷ ಷ ಷಲೋಂ ಲಂಔಟೋಶ್ ಎಸ್ ಎಮ್ 124 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 3.06 0.395 333605418629 919020033261729

544 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫ ಎನ್ ಬಲ್ರಜ್ ಫನ್ ನರಮಣಗೌಡ 29/6. ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 0.37 0.416 947484001725 919020033261729

545 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲೋಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಮಯ 316 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Brush Cutter, Ladder 4.05 0.62 786248637463 919020033261729

546 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 560 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
0.33 0.396 305702268393 919020033261729

547 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವದದಭಮ / ದೋವಮಯ 390 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ Brush Cutter 2.00 0.1 247267838769 917020019950476

548 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸಣಿಯಮ ಷಲೋಂ ಜಖನನಥ್ ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 0.37 0.3995 774491092875 917020019950476

549 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಯುದರ 869, 867 ಔಸಬ ಶಮನಯ Brush Cutter 2.44 0.24 833494131263 917020019950476

550 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶೋಮವತಿ / ಷಱರಧಯ 93/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ Chain saw 2.18 0.6495 730082840341 917020019950476

551 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಸಖನೋಗೌಡ 35/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.04 0.0512 294031050810 332501000000067

552 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ವಯದೋಗೌಡ 57/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.02 0.0256 989500563096 332501000005207

553 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳವನಂಜ ಫನ್ ನಂಜ 100 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.00 0.24 393907223354 917020019950476

554 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಖರಜ ರವ್ ಫನ್ ನಖಮಯ 66/1, 66/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 3.21 0.24 454166398452 917020019950476

555 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಸಂತ ಔುಮಯ / ರಕಶ್ 138, 202, 522 ಔಸಬ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.28 0.0995 355830828577 917020019950476

556 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಸನನ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 99/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ portable sprayer 0.27 0.08 373811035328 917020019950476



557 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಯಮಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 56, 1P2 ವಶತಯ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.30 0.32 484996438620 917020019950476

558 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭೈಭುನಬ / ಭುಷ್ದ್ ಅಹಮದ್ 102 ವಶತಯ ಶಮನಯ Brush Cutter 1.12 0.599 545432351342 917020019950476

559 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸಖನಮಯ ಫನ್ ಸಖನೋಗೌಡ 265/3, 230/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ
Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
3.12 0.3995 842365876952 917020019950476

560 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಔಯಂಡೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 402/P1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ Chain Saw 3.00 0.5161 600179982416 6372010007531

561 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ
ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

gÀÄzÀæAiÀÄå
12/P2 ಲ್ಕಯ .ಜ

Brush Cutter,  Chain 

Saw
1.3 0.345 351245180152 917020019950476

562 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå 292 ಜಖಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
4 0.1995 669030686875 917020019950476

563 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå 362/P1 ಖಂಡಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.00 0.52 305187210987 919020033261729

564 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಕಶ್ ಫನ್ ತಿಮಯ 48 ಅಂಫಱ .ಜ Power Weeder 0.3 0.3995 652718589166 917020019950476

565 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಚಿಔಕಭುನಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಮಬಲೋಲ 49 ಲ್ಕಯ .ಜ Chain saw 2.25 0.5495 518721800800 917020019950476

566 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಖಂಖಮಯ 131 ಔಸಬ .ಜ Chain saw, Sprayer 5 0.3995 989128633608 917020019950476

567 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಂಖಮಯ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 49/4 ಅಂಫಱ .ಜ Brush Cutter 1.05 0.3 520726098858 917020019950476

568 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭಶೋಶ್ ್ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 32 ಔಸಬ .ಜ Digger, Ladder 2.25 0.4995 953399246621 917020019950476

569 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನೋಲ್ಭಮ / ಫಱಮ 388 ಆವತಿ .ಜ Brush Cutter 2.13 0.3995 209529580942 917020019950476

570 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಮಣಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 48P3 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 3 0.3995 823442782013 917020019950476

571 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದಮಮಯ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 108/1 ಅಂಫಱ .ಜ Brush Cutter, Ladder 3.22 0.499 636369893469 917020019950476

572 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಱಖಮಯ 28/P10 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
3.35 0.4 248896764931 917020019950476

573 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔಭಲ್ / ಚಂದರಳೋಕರ್ 62P12 ಜಖಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
2 0.3 300250950528 917020019950476

574 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದೋವಔಭಮ / ಭಂಜಮಯ 38/1. ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.7 0.3995 670408845953 917020019950476

575 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ GzÀÝ£ÀßªÀÄÆwð ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå 224/P6 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
0.3995 694171456405 917020019950476

576 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå 22 ವಶತಯ .ಜ Power Weeder 1.04 0.1 692882532868 917020019950476

577 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ¸ÀtÚªÀÄä ©£ï aPÀÌAiÀÄå 11/P3 ವಶತಯ .ಜ Chain saw 2 0.1995 9.4797E+11 917020019950476

578 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ
n JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 

ªÀiÁPÀAiÀÄå
191 ಅಂಫಱ .ಜ Chain saw, Sprayer 2 0.3995 747188841726 917020019950476

579 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ¸ÀÄzsÀ PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁPÀë 123/2 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 1.15- 0.3995 677276270719 917020019950476

580 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®èAiÀÄå 292/P1 ಜಖಯ .ಜ Digger, Ladder 3.18 0.6 601212559933 917020019950476

581 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå 194/P2 ಖಂಡಯ .ಜ Brush Cutter 2.23 0.4 542592746430 917020019950476

582 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå 199 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.2 0.3995 515038442599 917020019950476

583 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀAiÀÄå 192 ಜಖಯ .ಜ Brush Cutter, Ladder 1 0.3995 981460071989 917020019950476

584 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚAiÀÄå 795 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.2 0.52 503448050917 919020033261729

585 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå 752/P4 ಅಂಫಱ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
2 0.3495 445270403456 919020033261729

586 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁd 46 ಅಂಫಱ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
2 0.295 565750608575 919020033261729

587 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವದದಮಯ ಫನ್ ದಲೋಡಿಯಮಯ 169 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.20 0.4995 274313193246 917020019950476

588 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವದದಮಯ 60, 38/3, 58/1 ವಶತಯ .ಜ Power Weeder 0.74 0.5495 3.49223E+11 917020019950476

589 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉದದಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 25 ವಶತಯ .ಜ Chain saw 1.29 0.3995 632813045030 917020019950476

590 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಈಯಮಯ ಫನ್ ಹುಚಚಮಯ 369 ವಶತಯ .ಜ Chain saw, Sprayer 3.00 0.0995 256393792191 917020019950476

591 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 194/P1 ಖಂಡಯ .ಜ Brush Cutter 1.09 0.52 282592905519 919020033261729

592 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಧಭಮ / ವದದರಜ್ 637 ವಶತಯ .ಜ Digger, Ladder 0.20 0.3 716773859974 917020019950476

593 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಎಸ್ ಈಯಮಯ ಫನ್ ಸಣಣಸಖನಮಯ 273 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 1.38 0.3995 950453760321 917020019950476

594 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದಮಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 39 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 0.21 0.0995 883358131478 917020019950476

595 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುಫಬಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 113, 117 ಅಂಫಱ .ಜ Brush Cutter, Ladder 1.20 0.032 367351685939 083801000008046

596 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಂಖರಜು ಫನ್ ಅಜಜಖಮಯ 62P2 ಜಖಯ .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
2.00 0.1495 967104658678 917020019950476

597 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದದಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಮಬಲೋಲ 3/P4 ಲ್ಕಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
4.20 0.1995 300338882341 917020019950476

598 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉದದಭಮ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 169 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.20 0.1 559065352097 917020019950476

599 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಉದದಮಯ 325 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
2.00 0.249 673886837004 917020019950476

600 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುಧರಣಿ / ಅಣಣ 37 ವಶತಯ .ಜ Power Weeder 0.41 0.1 699842358578 917020019950476

601 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷಟಟಭಮ / ನಂಖಮಯ 32, 26, 22, 175 ವಶತಯ .ಜ Chain saw 0.56 0.3 361604825560 917020019950476

602 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ದೋವರಜ್ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 223 ವಶತಯ .ಜ Chain saw, Sprayer 0.12 0.0995 549502974784 917020019950476

603 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಪವಯತಭಮ / ಭಂಜಮಯ 178/4, 178/5 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 0.16 0.1995 731180781985 917020019950476

604 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಖಯತನ / ಯುದರಮಯ 168 ಔಸಬ .ಜ Digger, Ladder 2.13 0.749 450297250077 917020019950476

605 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಐ.ಎಂ.ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 639 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 2.00 0.3995 720145426726 917020019950476

606 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಟಿ.ಷ.ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 607 ಔಸಬ .ಜ Brush Cutter 2.20 0.1995 462158026402 917020019950476

607 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಉದದ ಫನ್ ವದದಮಯ 235 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter, Ladder 4.00 0.3 527578098707 917020019950476

608 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಲೋಭಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 71/8. ಔಸಬ .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.21 0.3 376075816747 917020019950476

609 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವ.ಜ.ಜಖನನಥ ಫನ್ ಚುಂಚಮಯ 219 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
2.00 0.3995 296955644485 919020033261729

610 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವ.ಎಂ.ಫಸವರಜು ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 169 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.20 0.349 304292666967 917020019950476

611 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಅಣಣ ಫನ್ ಫಱಮ 95/3. ಜಖಯ .ಜ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
0.34 0.0995 899368858053 917020019950476

612 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರೋಮ / ಫಸವರಜ 239/9 ವಶತಯ .ಜ Power Weeder 1.04 0.4995 346297995573 917020019950476



613 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ವಯತಭಮ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 248 ವಶತಯ .ಜ Chain saw 1.03 0.1 400109510914 917020019950476

614 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಆನಂದ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 72 ವಶತಯ .ಜ Chain saw, Sprayer 1.00 0.2495 949395727065 917020019950476

615 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 604 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter 1.30 0.4 692459730365 917020019950476

616 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಯಂಖಮಯ 26P8 ಜಖಯ .ಜ Digger, Ladder 3.00 0.3 862507139503 917020019950476

617 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಧ / ಶಲನನಮಯ 86/4. ಜಖಯ .ಜ Brush Cutter 1.02 0.3 985663511947 917020019950476

618 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶ್ಂಔಯಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 4 ಜಖಯ .ಜ Brush Cutter 2.00 0.3 885579935812 917020019950476

619 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 111 ವಶತಯ .ಜ Brush Cutter, Ladder 1.17 0.0995 910100278999 917020019950476

620 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ರಭಮಯ ಫನ್ ಹುಚಚಮಯ 190 ಆಲ್ಲದಯು .ಜ
Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
2.00 0.52 270875575029 919020033261729

621 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಫಸವಮಯ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 369 ವಶತಯ .ಜ
Brush Cutter,  Chain 

Saw
3.00 0.032 725617520569 919020033261729

622 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಫಸ 2.2 ಖಂಡಯ .ಂ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
2.2 0.52 670777734575 919020033261729

623 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಔೃಷ್ಣ ಶಚ್. ಆರ್ ಫನ್ ರಹೋಜಿರವ್ 1.00 ಖಂಡಯ .ಂ Power Weeder 1.00 0.3995 441254468313 917020019950476

624 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಫಲಭಮನಮಕ 2.05 ಲ್ಕಯ .ಂ Chain saw 2.05 0.3995 560921608901 917020019950476

625 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ವಲೋಱರ್ ಟನಲ್ ಡರೈಮರ್ ಜಲೋವೋಫ್ ಬಯಯಟಲಟೋ ಫನ್ ಡೋನೋಸ್ ಬಯಯಟಲಟೋ 185, 187 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18 2.85 570327025557 10615537465

626 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ  ತಯಕಯ ತಳುಳವ ಷೈಗಡಿ ಶೋಭಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚಮಯ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.12 272694353974 09002010129794

627 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ  ತಯಕಯ ತಳುಳವ ಷೈಗಡಿ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಧಯಣೋಂದರ ಔಸಬ .ಜ ತಯಕಯ 0.12 406870215347 64113806904

628 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಔಂದು ಬಱ) ಫ.ಡಿ.ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 22P ವಶತಯ .ಜ ಬಱ 0.39 0.0785 891466532492 620140075915

629 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಔಂದು ಬಱ) ಲ್ರತ.ಶಚ್. ಫನ್ ಭಣಿ.ಷ 138/141 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಬಱ 1.00 0.1755 760273616886 118801010005490

630 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಔಂದು ಬಱ) ಡಿ.ಅನಂತರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ದಶ್ಯಥೋಗೌಡ 19/2P3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಬಱ 2.00 0.078 894456612311 12268100005638

631 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಔಂದು ಬಱ) ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಭುಱಳೋಗೌಡ 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ 2.15 0.078 542949730404 6908796575

632 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಔಂದು ಬಱ) ಡಿ.ಎಸ್.ಯೋಖ ಷಲೋಂ ವ.ವ.ಈಯೋಗೌಡ 230/1, 29 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಬಱ 2.24 0.039 659185570311 100201010010788

633 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ದತತತಿರ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 110/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಬಱ 8.39 0.064 647352152699 20197986927

634 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ರಬುರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 20, 55, 112 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಬಱ 0.50 0.153 992163816835 844310100002637

635 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ರಜೋಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಗೌಡ 33/P5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ 5.00 0.1224 205701148418 12254100002953

636 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಮವತೋಗೌಡ 38/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ 3.36 0.1224 744010681235 620140044308

637 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ಶಚ್.ಷ.ನಲೋನ ಫನ್ ಶಚ್..ಔೃಣೋಗೌಡ 482 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಬಱ 2.23 0.0612 783964805043 620140107575

638 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ಶಚ್..ನಖರಜ್ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ 17/3, 30/2ಎ, 17/6 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಬಱ 1.33 0.1836 680006972207 4219101000242

639 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ (ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ) ರಔೃತಿ.ಎಂ.ಜಿ ಫನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 47/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಬಱ 2.39 0.306 763260447834 32611982441

640 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಲಚಚಱೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಕ್ಕಕಯಂಹೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 302783881945 1465101002653

641 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಜಳೋಕಯ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವರಂಹೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 356678819676 0666101011174

642 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಳವರಂಹೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 610951489793 0666101005981

643 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 267412998569 0666101001220

644 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 18 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 915564433571 109501011006967

645 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಶ್.ಷ.ಜ ಫನ್ ಜಮಔುಮಯೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 852609938880 1465101003726

646 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ರೋಟ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 853294740942 1465101003185

647 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಸ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 15/5, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 381828699870 0666101010660

648 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹನುಭಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ಔಯಳಡೂೋಗೌಡ 53 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 235628787138 0666101009516

649 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಹಖಣಣಗೌಡ 3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 597786214790 0666101009250

650 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳೋವಚಯ ಫನ್ ಚನನಚಯ
195/6, 116/5, 197/3, 197/5, 

197/4
ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 946252530777 12249100005372

651 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಟಿ.ಎನ್.ಲಯಲಪಕ್ಷ್ೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಖಜಜೋಗೌಡ 103 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 726183837437 4218101001196

652 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಕಲಚಯ ಫನ್ ಭಱೂಚಯ 410 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 638967026658 12249100002961

653 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹುರೋಗೌಡ.ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 185, 107 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 566431901909 4218101002146

654 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಿ.ಷ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔುಮಯಶವಭ 38/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 219186027525 0666101015238

655 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 28/11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 987997523575 666101005460

656 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಧು.ಡಿ.ಫ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 93 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 416790355582 12267100004505

657 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಯೋಗೌಡ.ಡಿ.ಜ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 340164761166 12267100004225

658 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಔಯಳಡೂೋಗೌಡ 69 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 698356061204 0666101005635

659 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದರಭಮಯ.ಶಚ್.ವ ಫನ್ ಚನನಫಸವಮಯ 38/P3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 382291933602 0666101004768

660 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೋಣುಹಲೋಪಲ್.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 25/P ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 782019823557 0666101009009

661 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಟಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡಶವಭೋಗೌಡ 32/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 659848849237 0666101013730

662 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚನನಭಮ ಷಲೋಂ ಸಣಣೋಗೌಡ 15/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 887402047330 0666101016603

663 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 853294740942 1465101003185

664 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದರಂಹೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 635645193030 1465101001772

665 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಂತೋಗೌಡ.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 2/5, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 239829799959 1465101003857

666 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಸ್.ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ವದೂಂಹೋಗೌಡ 32/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 493197370440 1465101000576

667 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 15/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 327807294341 1465101003124

668 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 30 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 252908077568 1465101003442

669 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಫ.ಜಮಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 4/7, 38/12 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 267412998569 1465101002710

670 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ವದೂಂಹೋಗೌಡ 3/12, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 604881124502 1465101000923

671 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 18/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 915564433571875 109501011006967

672 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶವಭಗೌಡ 29/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 617183968091 12268100004988

673 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 19/3, 21/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 615937190040 64052654560

674 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 7/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 364591828567 1465101003970



675 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭುಱಳೋಗೌಡ.ಷ.ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 3/10, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 770183494268 1465101001794

676 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಫೋಯೋಗೌಡ 5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 648209626494 1465101003797

677 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯವದದೋಗೌಡ 29/2, 29/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 938169912503 1465101008572

678 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಗೌಡ 17/P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 591795732326 1465101002482

679 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 23/3P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 406419161943 1465101003947

680 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ವ.ಧಭೋಯಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಖಗೌಡ 14/9, 50/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 268563916931 1465101002488

681 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಣಣಯಂಹೋಗೌಡ 59/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 452828732147 1465101002609

682 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 21/P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 610576864647 1465101002579

683 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಸ್.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸಣನಯಂಹೋಗೌಡ 59/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 336991155961 1465101006852

684 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದರಂಹೋಗೌಡ 41/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 832928162526 1465101002567

685 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 11, 16/2P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 851722481492 1465101002393

686 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಆರ್.ಚಿದನಂದ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 58 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 795840961031 1465101002324

687 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 255503606185 1465101004805

688 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಸ್.ಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 19 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 316088380891 1465101003139

689 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬಗೌಡ 4/1P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 836020533173 1465101003173

690 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಂಭಮ ಷಲೋಂ ರಭೋಗೌಡ 217, 218, 221 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.09 0.00875 857343193998 12286100002242

691 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜು ಫನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 190/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 567124677177 620120047507

692 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 12 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 662208438771 1465108004293

693 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯುಕ್ಕಮಣಿಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಔೃಷ್ಣಱಳ 28/P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 236576879788 1465101001932

694 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 7/3P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 754947228727 1465101002992

695 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಜಮಔುಮಯೋಗೌಡ 38/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 740879521437 1465101002326

696 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಫ.ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 644819341776 1465101006742

697 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲಜಮ ಫನ್ ಸುಯೋಶ್ 23/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 730675012031 1465101007705

698 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಅಜಜೋಗೌಡ 17/18 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 653766629165 12268100002811

699 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಅಜಜೋಗೌಡ.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 943849368676 12268100000946

700 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಜಮಔುಮಯೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 852609938880 1465101003726

701 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 25P4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 252374660401 666101002521

702 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಭಮ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಗೌಡ 17 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 362567040025 666101009068

703 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 450728046735 666101010981

704 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 245/P4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 751160045529 666101006407

705 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 48 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 920394760522 666101009723

706 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ರಜೋಗೌಡ 41/11, 3/7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 756463769060 1465101008215

707 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಸಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 372619544878 1465101002083

708 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಸ್.ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 12/2, 173/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 542295697329 146510100965

709 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಳಡೂೋಗೌಡ 4/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 640602243052 666101012022

710 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು ಫನ್ ವದದಮಯ 19/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 359855722747 2386101005584

711 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 7/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 914236338712 1465101000215

712 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 812514763313 553101024075

713 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಫಱಳಡೂೋಗೌಡ 33/P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 367254103331 6547001700007900

714 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದೋವರಜು ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 17/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 296766667603 6547000100031849

715 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಯಂಜನಭಲತಿಯ.ಎ.ಆರ್ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 47 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 446716986956 0666101006103

716 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಸ್.ಷ.ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 159/9, 160/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 699544055912 0666101008945

717 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 84/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 367991094135 0666101010399

718 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಹಲೋಲಂದಶವಭ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ 137/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 346358999208 1529101000015

719 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಶಚ್.ಶ್ಂಔಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಹನುಭಳಟಿಟ 81/1, 490 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 951163914724 1529101000043

720 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಗೌಡ 43/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 209451869204 0666101015941

721 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜೋಗೌಡ 43/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 337714684069 12267100000661

722 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಮಯ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 23/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 525288439727 620120031802

723 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಣಣತಿಭಮೋಗೌಡ 32/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 674811687917 0666101007414

724 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಲತೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 371021153554 12267100004048

725 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 40 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 446817131017 0666108011427

726 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಹೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 81 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 382701610183 12267100004806

727 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಡಿ.ವ.ತಲೋಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಡಿ.ಷ.ಚಂದರೋಗೌಡ 45 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 459773027785 620120047438

728 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಹೋಗೌಡ 53/10 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 269433268196 0666101013631

729 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಒಂಕಯೋಗೌಡ.ಡಿ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 95/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 671409183930 0666101009582

730 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 687623623015 666101009365

731 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಫಷಕೋಗೌಡ 43/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 289563963400 0666101009519

732 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 52/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 248764115889 0666101008985

733 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 34 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 308721262795 0666101004920

734 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು.ಜಿ.ಷ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 26, 14 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 827814855737 0666101014312

735 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಮದಳಯನ ಫನ್ ಹೋಹನಮಯ 169 ಅಂಫಱ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 630322561449 4218101002740

736 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಣಣಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 169 ಅಂಫಱ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 219684472032 4218101000089

737 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 353 ಅಂಫಱ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 735041257342 4218101001089

738 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ುಕರಜು ಫನ್ ದಯವಮಯ 64 ಅಂಫಱ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 362234591104 4218101001909



739 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜು.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 72/11 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 713953774620 0666101006083

740 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ಚ್ಲ್ುವಮಯ 67 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 765704552687 0666101009043

741 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಈಯಮಯ 72/4 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 835854283454 666101011240

742 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚನನಮಯ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 21 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 618033941698 666101007304

743 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂಮಯ 21p ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 385958961190 666101008284

744 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯಮಮಯ 14 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 452816915420 666101013478

745 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭುಯಹೋಶ್ ಫನ್ ರಜಣಣ 48 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 461485887983 666101009689

746 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಖನ.ಜಿ.ಷ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 25/P21 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 458967133301 6547000100023400

747 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಹಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 40, 41 ಲ್ಕಯ .ಜ ಹಲವಷ 0.10 0.0095 642222051894 0666101011021

748 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಶಚ್ ಷ ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 145 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 941382177367 64108501873

749 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಲ್ಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 38/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.25 0.875 825346130549 620120031879

750 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಚನನಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 165 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 288406433434 12267100022001

751 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಣಣನಂಹೋಗೌಡ 103/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 363247832736 12267100002189

752 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಳೋಕಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.17 0.875 202797305994 3757101005048

753 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 1/P2, 118/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.875 460345041851 12267100000372

754 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 46.49 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 601430750459 12267100000528

755 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಬಲದೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 34/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 779060284601 120001312410

756 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/5. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 2.30 0.64 450043830562 13560100053345

757 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಸಲತ ಷಲಂ ಳವಭಲತಿಯ 102 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.875 920047772960 12267100001006

758 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಭಂಜಳಟಿಟ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಳಟಿಟ 125.83 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.20 0.64 874510286589 '1529101004823

759 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಷಲಲ್ೂಷಯದಭಮ ಷಲಂ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 39/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.60 0.64 952724120174 14651011004222

760 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಂಡಿಭಯೋಗೌಡ 11/4P1.41/2.15.11/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.875 561831196810 12401100035714

761 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.875 469607952256 12268100000643

762 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 16/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.875 286448749004 13268006842

763 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಭಲಡೂಳಟಿಟ ಫನ್ ಷಂಚಳಟಿಟ 72/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 4.00 0.64 361205479723 1226810000122

764 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ನಯಸಗೌಡ ಫನ್ನ ಭಲಡೂೋಗೌಡ 39/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.08 0.64 812284359844 1465108004849

765 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ದಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಸಂಹೋಗೌಡ 3/23 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 267168131506 12268100000564

766 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಫಸವರಜು ಫನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 75/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 910774117693 12268130000344

767 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಷರೋಗೌಡ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಗೌಡ 68/1.72/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 768885633863 1465101006974

768 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 20/8. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.35 548853705619 12268100000044

769 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 38 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 459704564409 1465108004773

770 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಔಕವಯೋಗೌಡ 12/3.10/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 615902304777 1465101006182

771 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 34/1.34/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.20 0.64 598853513053 1465101007802

772 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ತಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 38 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.35 655934210487 12268100001808

773 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 70/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 0.40 0.64 508458703443 '12268100003768

774 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ (Spill Over) ಅಜಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 4/10. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.00 0.64 586148358826 12268100000669

775 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಎಸ್.ಶಚ್.ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ಪಂಡುಯಂಖ 23/2, 23/5, 23/9 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 0.81 0.35 342999115871 1465101006942

776 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಶಚ್.ಫ.ಯುದರ ಫನ್ ಫಸ 119 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 3.20 0.64 625561631704 1465101000019

777 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಈಯಭಮ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 66/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 2.34 0.64 299774015422 12267100001316

778 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫ.ಷ.ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.19 0.35 834814829007 12268100001658

779 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಜಿ.ಭರೂಕಜುಯನ ರಸನನ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 35/2A ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 4.32 0.64 463418793176 3757101003312

780 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ದನೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 36/2P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.30 0.64 466106693450 12268100003933

781 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ.ಟಿ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತೋಗೌಡ 3/1, 5/6, 4/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.71 0.64 965030301732 12268100004015

782 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫ.ಎನ್.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 42 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 4.30 0.64 313475039703 12268100000450

783 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವಲೋಭಭಮ ಷಲಂ ಫ.ಟಿ.ಷಟಟೋಗೌಡ 44/4, 42/5, 30/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 2.05 0.64 313475039703 12268100002096

784 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಶಲನನೋಗೌಡ.ಎಸ್.ಎನ್ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 142/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.29 0.64 270590974214 1465101006320

785 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರೋಗೌಡ 25/1, 30/3, 64/1, 58, 25/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.05 0.64 553788762065 1465101003624

786 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫ.ಎಲ್.ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಫ.ಎಲ್.ಲ್ಔಕಳಟಿಟ 33/1, 10/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.50 0.64 202388496625 12268100002386

787 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಗುನಥ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 36, 37 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 2.53 0.64 736453633079 0666101000252

788 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭುಱಳೋಗೌಡ ಫನ್ ಹನುಭಂತೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.10 0.64 356170806125 1465108004915

789 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಎಸ್.ಎಂ.ಹುರಮಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 90/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 3.17 0.875 366686829754 09002200037016

790 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅಜಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 40, 49, 46 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.17 0.64 589333269393 12267100000522

791 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫ.ಟಿ.ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಆರ್.ತಿಭಮ 10 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 3.19 0.64 415695571810 0507101033870

792 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಎಲ್..ರಸನನಚರ್ ಫನ್ ಎಲ್.ಎಂ.ಷಟಟಚರ್ 118/10, 59/2ಎ2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 0.40 0.35 289732691081 12267100001752

793 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಯುದರಮಯ 172/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.90 0.64 627925523792 120002557223

794 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯೋವಣಣಚರ್ ಫನ್ ಷಞಟಚರ್ 44/4, 59/2ಎ1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 0.62 0.35 287862751045 12267100000552

795 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ ಫನ್ ನಳಯಣ 16/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.19 0.875 492325016330 122671000005070

796 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಡಿ.ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡರಂಹೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1.20 0.64 309276090598 1465108004738

797 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ತಿಭಮ 24/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 0.75 0.64 717054710185 12260000000123564

798 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವದದಮಯ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 66 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 1.30 0.35 310755452744 12268100001063

799 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲಂಔಟಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 90 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 3.23 0.64 367988332672 1465101009070

800 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಶಯಮಣಣ 45/4 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 2.28 0.35 699365960970 12267100002743

801 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವಯತಮಯ ಫನ್ ಚನನಫೋಯಮಯ 22/2, 23/5 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 3.28 0.64 268715795828 12268100000120

802 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹೋಹನಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 19/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 0.70 0.35 351245180152 104601011003444



803 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹುರಮ 25/232 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 4.00 0.64 850158360066 0666101007801

804 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಎಲ್.ವ.ಚ್ಲ್ುವಮಯ ಫನ್ ಚಿಂದಲ್ಮಯ 141/1 ಲ್ಕಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 1.11 0.64 519003358693 12267100000035

805 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವದದಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡನಮಔ 85 ಲ್ಕಯ .ಂ ಈಯುಱಳ 3.00 0.64 272468731544 12268100006704

806 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಮನಮಕ ಫನ್ ಭಱೂನಮಕ 93/1, 86/3 ಲ್ಕಯ .ಂ ಈಯುಱಳ 1.24 0.64 521629961234 12268100000378

807 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅಜಜಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತಮಯ 92/8 ಲ್ಕಯ .ಂ ಈಯುಱಳ 1.01 0.64 832961064355 1465110000020

808 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔೃಶಲಂಡ (Spill Over) ಭಧು ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 148/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.07 0.525 809221828535 20145124002

809 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔೃಶಲಂಡ ರಕಶ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಕಯಮಯ. 27/2B1, 27/2B2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 3.00 0.75 401598833486 54033441301

810 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔೃಶಲಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಯೋಖ ಷಲೋಂ ವ.ವ.ಈಯೋಗೌಡ 230/1, 29 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 2.24 0.42 659185570311 63730100007271

811 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔೃಶಲಂಡ ಅನುಸಲಮ.ಶಚ್.ಶಚ್ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯೋಗೌಡ 121/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.00 0.33 569645226396 64199069887

812 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ (Spill Over) ಳವಣಣ ಫನ್ ಚನನಮಯ 413 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.00 2 887335364491 620120037076

813 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ (Spill Over) ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹುರಮ 25/232 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.00 2 850158360066 0666101007801

814 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ (Spill Over) ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಭರೂಖ 29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 2.00 2 622872571034 12268100003298

815 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಷ..ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಷಣಣಗೌಡ 127/1, 155/3, 155/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.08 2 840026770245 3757101000098

816 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಎಂ.ಎಸ್.ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಳವಳಟಿಟ
144/12, 789/2, 791/1, 791/23, 

827
ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.65 2 897141735245 12286100000412

817 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಭಂಜುನಥ.ಎನ್.ಡಿ ಫನ್ ದಲಡಡೋಗೌಡ 203/9, 198/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 2.21 2 652170764744 4218101000262

818 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಜಿ.ಜಿ.ದಮಮಯ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 108/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 3.20 2 636369893469 008505129028700

819 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ  ಪಯಸ ಷೌಸ್(matching grands) ಭಂಜಮಯ.ಶಚ್.ಎನ್ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 74/8 ವಶತಯ .ಜ ತಯಕಯ 2.00 1.4992 790376455060 13263036678

820 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ  ಪಯಸ ಷೌಸ್(matching grands) ಭಂಜಮಯ.ಶಚ್.ಎನ್ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 74/8 ವಶತಯ .ಜ ತಯಕಯ 2.00 0.09 790376455060 13263036678

821 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಉಮತಿ 242 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0073 740669118343 0507101034270

822 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯದಭಮ / ಯುದರ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0088 599920369937 6071814764

823 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮಗೌಡ ಫನ್ ಲೋಯೋಗೌಡ 236/4, 200/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 992011576104 100100013179

824 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಶವಭ ಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 32 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 285400943334 12273100002645

825 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶೋಭರಜ್ ಫನ್ ನರಮಣ 39/11, 39/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0072 494561044020 09230100002895

826 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಐಯನ್ ಹಲನನರನ್ ಫನ್ ರೋ ಅಂದರಯೋ 64 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0042 588818237287 09002010044146

827 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರೋ ಅಂದರಯ ಫನ್ ಪರಸ್  ಅಂದರಯ 61, 56, 71/1, 69/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0075 75750121115 0507101325550

828 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಳವಭಮ / ಚಂದರೋಗೌಡ 202 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 381603090688 844310110005232

829 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಖರಜು ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 143 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0051 259162360321 2386101005574

830 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸದಳವ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 542 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 371310095634 12286100000166

831 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 32, 32/15, 112 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 73606512271 6547000100015221

832 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 112, 32 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 30560404701 5389108000108

833 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುಳ / ವದದೋಗೌಡ 32 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 490712765634 5389108000106

834 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 32, 112, 51 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 699103230853 5389101000745

835 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಳಟಿಟ / ತಿಭಮೋಳಟಿಟ 36/14, 164/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 464150961540 514078361

836 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಒಂಕಯ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 33/4. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0076 460925659397 12247100000177

837 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮದೋಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 5/3, 197/1, 470 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 875820770456 12263100000821

838 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಈಸವಯ 3./1ಫ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 514200361693 64134251605

839 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಧುಔುಮರ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 17 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.002 631950390607 0507101332160

840 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲೋಭಭಮ  / ಳವರಂಖ 21/6. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0088 473465341171 2386101012122

841 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಮ್ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 16/4. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0066 588881283250 62010033414

842 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಮ್ ಫನ್ ಚನನಫಸಲೋಗೌಡ 295 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0026 468856607523 0507101325626

843 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುಱಳಗೌಡ 59 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 520324220386 620170031520

844 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಯುದರ 58/5, 58/7 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 319814856741 514064541

845 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಶೋಶ್ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಯಂಖಳಟಿಟ 144/1, 144/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0042 493541411631 2386101006324

846 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಲತರಭಮ / ಮಷದೋಲೋಗೌಡ 123/4, 186, 189, 303 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 829274577521 12263100001403

847 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 834/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 222003345811 120000794843

848 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಪರೋಗೌಡ 136/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 653010883235 620170048126

849 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧಭೋಯಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 125 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 996957510095 2386108006980

850 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಖನೋಗೌಡ 105/20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 468114988484 09002010006954

851 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೋಹನ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 408673203388 5389101333839

852 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತುಂಹೋಶ್ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 95/2, 96, 69/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 628681985324 31592435753

853 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಟಿಷೋಶ್ ಫನ್ ನಂಹೋಶ್ 117/1, 19/5, 19/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 205945981111 5389101000223

854 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 55, 58, 18 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 322321499379 2386108003775

855 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಂತರಜು ಫನ್ ಲೋಯೋಗೌಡ 135 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 865762877892 4870101001868

856 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂಗಿೋತ / ಕಂತರಜು 48.52 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0074 857411434573 04870101000128

857 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುದೋರ್ ಫನ್ ರಲೋಷೋಶ್ 411 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 257601966516 12263100001026

858 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಲತರಭಮ / ೋಹೋಶ್ ಗೌಡ 434, 433/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 268067358641 12263100001138

859 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧನರಜ್ ಜೈನ್ ಫನ್ ಅಭೃತ ರಜ್ 200, 202, 201, 212, 520, 506 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 376595837095 1332000100189201

860 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಯೋಶ್ ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಧನರಜ್ ಜೈನ್ 536 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 441916470776 1332000100135801

861 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಶೋಂದರ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಧನರಜ್ ಜೈನ್ 201 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 708172976640 1332000100135601

862 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲನಲೋದ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಧನರಜ್ ಜೈನ್ 200 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 682636837187 1332000100135501

863 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಮರನ್ ಬಮ / ಧನರಜ್ ಜೈನ್ 200 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 535478896379 1332000100180401

864 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿೋಥಯಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 103, 119/4, 74/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 673566919565 4870101002669

865 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಲ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 42/5, 65 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 946805304113 0507101326193



866 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಕ್ಷ್ತ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಗೌಡ 80 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0091 972614784620 09002250011224

867 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪವಯತಿ/ ಶಯಮಣಣಗೌಡ 40/1. ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 594871163410 309710100000260

868 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಂಜನ / ದೋಸ 19/1. ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.003 897975439379 6201108000562

869 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫಸವರಜೋಗೌಡ ಫನ್ ದುಹಗೋಗೌಡ 40/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0018 951521260167 0507101332626

870 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ದುಹಗೋಗೌಡ 82/3 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 872009622891 008100101041062

871 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಮ್ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 42/9, 63/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0091 943234087093 0050710327384

872 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 89 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0078 868308920192 620140003439

873 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಳಔರ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 128 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0048 727814917227 120002534034

874 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಣಿೋಯಮ / ಅಂಚ್ೋಗೌಡ 557 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0066 392224116055 844310100003277

875 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಲರೋಗೌಡ ಫನ್ ಉಭೋಗೌಡ 13, 85/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 845572927080 5392101000474

876 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉದದಭಮ / ಔೃಣೋಗೌಡ 94/1, 100/3 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0064 804871965520 120001633706

877 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚನನ ಫನ್ 271 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 977212663549 722250010046101

878 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 57 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 235304280079 1467101007321

879 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಯಮಭಮ / ಸುಫಬಮಯ 57/28 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 748015941579 1467101003302

880 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 317 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 285130496091 620140016619

881 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುಳ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ 241 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 336590388101 20145126430

882 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರನ್ ಫನ್ ಶವಭ 244, 55 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 654595264440 1467101004869

883 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಫುಸಜಯ ಫನ್ ಚನನಸಜಯ 42 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 455429190342 1469101004181

884 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಭತ / ಯೋಣುಕರಧಯ 7.9 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 486576550010 620170055111

885 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರಔುಮರ್ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 15, 15/2, 44/1 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 311160590089 13256002829

886 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫಸವರಜು ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ 79/5 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 367108904453 54038228841

887 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಣುಕ ರಶದ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನಮಯ 26/3. ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 572204030005 1467101007019

888 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಣುಕರಧಯ ಫನ್ ಷಱರಧಯ 8.6 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 850114643767 620170048932

889 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಲ್ೂ ಫನ್ / ಸಖನಚಯ 91 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 221807070607 1467101003262

890 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಭತರ /  ಉಭೋಶ್ 49/4 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 430631803814 1467101007249

891 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳಕರ್ 49/1 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 306417814990 0507101033825

892 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ೃತಿ / ಲನಯ್ ಔುಮರ್ 62/2 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 375955982357 1467101009517

893 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯದಭಮ / ಭರೂಕಜುಯನ 59/2, 70, 72 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 342572525996 0507101326547

894 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷೋಶ್ವ ಫನ್ ಲೋಱಮುದನ್ 190 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 771739549754 1467101000295

895 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 75.76 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 706728701941 12247100009282

896 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ 45/2, 45/3 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 445494359167 1467101002844

897 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ ಳಟಿಟ 91 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 869980440978 1467101003268

898 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ 91 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 363894958468 1467101002073

899 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಖನನಥ ಫನ್ ಚಂದು ಸಜಯ 120 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 9449162491 1467101005745

900 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೋಹನ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಔಯೋಮಗೌಡ 219, 165 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 329563326678 332501000000121

901 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 134/2, 135/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 429060723689 12263100003835

902 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಷದೋವ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 16/2, 16/3, 16/4, 16/7 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 340842548736 620120053779

903 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರಭಮ / ಹಖಣಣಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 739117956018 12000774816

904 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದುಖಗಭಮ / ಹುರಮಗೌಡ 94/6 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 324633537604 120000671888

905 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಹುರಮಗೌಡ 13/5.  30 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 712287132928 620120007982

906 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 28/1. ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 953113220763 120002414207

907 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔಲಭಮ / ಬದರೋಗೌಡ 79 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 505538584271 12263100002131

908 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಳಲೋಧ / ನಖರಜೋಗೌಡ 89.58 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 896329253491 332501000001885

909 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಪ್ ಫನ್ ನಖರಜೋಗೌಡ 113 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 713137764272 332501000000792

910 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಹುರಮಗೌಡ 175 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0054 241165211270 30376045826

911 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬದರೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0096 839263593359 083801000010608

912 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 836085863992 0507101333868

913 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔುಱೂಗೌಡ ಫನ್ ತಿೋಗೌಡ 876 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 977917413431 09002010014539

914 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 3/3, 169/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 879464949901 120000718579

915 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡೋಗೌಡ 261/7 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 489747918509 33250100000327

916 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಖಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡಗೌಡ 208 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 588270532801 12263100000310

917 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಆನಂದ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 446859510779 120001145925

918 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 16742 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0039 446859510779 332501000000223

919 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಭಮ / ಹುಫಬೋಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.00795 715351370459 3325010000005778

920 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔುಮಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುಱಳೋಗೌಡ 115 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 932401680994 332501000000691

921 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌಯಭಮ / ಭುಱಳೋಗೌಡ 84 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 99243908539 332501000001369

922 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಜವಯೋಗೌಡ 60/91 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0078 704801251456 155601011000279

923 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 172 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 346587475178 120001035659

924 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಳೋೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 180/1 & 180/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 579464175744 332501000000227

925 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 158/4, 84/1, 228/2, 57 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 654777161816 332501000000303

926 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಜೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ
215/11, 215/12, 233/1, 233/2, 

239/6
ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 978357825949 332501000001346

927 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 262/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 794183393414 620120014297

928 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 201 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 749990106002 332501000000534

929 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ತ / ನಖಗೌಡ 58/4, 53/5 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 727285760463 12287100002707



930 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 59/1, 43/6 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 420749930406 12287100001209

931 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಳಲೋಧಭಮ / ದೋಲೋಗೌಡ 110/1, 258/3 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 571766646733 120001837563

932 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧನರಜ್ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 258 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 877334682306 0556101009386

933 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ವದದರಂಖಳಟಿಟ 555 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 835583389465 0556101002926

934 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 6315 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.003 912119100510 09002010163346

935 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಆದಶ್ಯ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 194 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 957905911100 12397100000883

936 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 85 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.007 928386115917 185510031373

937 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫಸವರಜು ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 132, 240, 110 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 871318037130 0556101008320

938 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಹೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 75/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 495425819432 0556101008920

939 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಳೋಲ್ ಫನ್ ನಖರಜ್ 50 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 655713196999 0556119007658

940 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 1/2, 1/8 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 798184972347 84431010002441

941 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲೋದವತಿ / ಔೃಣೋಗೌಡ 192/4, 192/4, 303/15 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 276376759681 52029102355515

942 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 275 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 998934256256 620140036715

943 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಖರಜ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 147 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 977149351517 620140076769

944 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 304 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 949524513238 0556101004000

945 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಡಡೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 158/1 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 563930497511 620170038677

946 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೋಹನ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 45.46 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0025 420182975563 4219101000332

947 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 16 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0025 558867307183 6200200344476

948 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔಭಲ್ಭಮ / ಅಣಣೋಗೌಡ 34 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 392244916613 4219101001339ಔ

949 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸತಿೋಶ್ ್ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 6 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 407942417449 4870101002885

950 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 25 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 754403935767 620020069715

951 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲನಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 94/1 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 312600652948 620170075444'

952 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 44, 74 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 386708168577 0556101007018

953 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 329 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 944137174431 520101228982673

954 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲ್ಲ / ಂತಗೌಡ 373/505 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 719946529215 520101229055628

955 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 1/1. ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 526370621668 1332500101100901

956 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಳಧಯ ಫನ್ ಫರೂೋಗೌಡ 621 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 803929941142 620140100433

957 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬದರಭಮ / ಭಂಜೋಗೌಡ 502 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 849154247632 0556101008882

958 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಖಗಣಣಗೌಡ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 76/3, 470/1 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 836257541014 0556101002122

959 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ 150/1, 128/27 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 871686220501 0556108009054

960 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಶ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 30, 108 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 448891582868 0556101008690

961 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯದ / ಈಯೋಗೌಡ 27/3, 271/27/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.007 362446851263 0556101009528

962 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 346, 205 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 514534546487 5202911023251161

963 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ ಫನ್ ಸಣಣಳಟಿಟ 9/3. ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 276822578676 0556101001946

964 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 679/1 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 87772645259 0556101003168

965 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಳಧಯ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 94/7, 94/3 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0035 69778614383 0556108008661

966 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಬಳೋಸ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 26/1. ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 211750891596 12287100003337

967 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 268/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 685488280482 54010994306

968 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರದೋಪ್ ಫನ್ ಸಖನೋಗೌಡ 88 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0054 484328133644 6201101002776

969 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಖನಭಮ / ಸಖನೋಗೌಡ 230/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 842365876952 6201101001885

970 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 104 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 228741174515 620120058508

971 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಹಖಣಣಗೌಡ 145 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 602314518008 332501000000360

972 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಯನಂದ 141 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 676240328808 54057022915

973 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರೋಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 115 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 378583177903 083801000007433

974 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಧಭೋಯಗೌಡ 153, 164/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 885990619287 '332501000005377

975 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಲರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 135.157 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 534205937291 534205937291

976 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 135 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 869590468442 1226310000874

977 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಷರೋಗೌಡ 17/63. ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 567027452856 0838010000007387

978 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಭಮ / ವದದ 190 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 445434718437 332501000001122

979 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಂಚಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 752/14 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 445270403456 4869108000403

980 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಮಮಯ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 93/12 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 927801175308 1224710000269

981 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯತನಭಮ / ದಲಡಡಮಯ 93/12 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 927801175308 1224710000269

982 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಅನಂದಔುಮರ್ 178 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 892689669021 120000818993

983 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಖಂಖಮಯ ಫನ್ ಭುಳಳಮಯ 162 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 638258930195 1531101005617

984 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಯತ / ೋಹಶ್ 319/4 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0038 609209900333 5392101000320

985 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 34/3 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 331631736122 620170027241

986 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 445 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 300286757013 1531101006382

987 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯುದರಭಮ / ಖುಡಡಮಯ 382 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 792447384336 1531101007750

988 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಶ್ವನಥ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 21 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 394726862239 1531101008291

989 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಭಮಯ ಫನ್ ಹುಚಚಮಯ 190 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 270875575029 1531101006135

990 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಂಖಮಯ ಫನ್ ಜುಂಜಮಯ 231 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 333094665252 1531101004040

991 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 177/4 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 741055184545 1467101002642

992 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶೋಮವತಿ / ಯಲ 57/ 31 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 489791403665 1467101003601

993 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭನಲೋಜ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ ್ 179/3 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 648894692663 0915221004278



994 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌಯಭಮ / ನಖರಜ್ 179 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 765161502339 1467108008685

995 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಫಬಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 117/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 367351685939 '1083801000008046

996 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಯಖಮಯ ಫನ್ ಸಣಣ ಉದದಮಯ 48/7, 44 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 523894642005 083801000007534

997 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿೋಥಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 475 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 631234899285 09002010014152

998 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 226 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0086 779632183960 2386108006630

999 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ದಯವಮಯ 629 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 474883077510 2386108006990

1000 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 102/01 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 285263120984 2386108003786

1001 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಂಚಮಯ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 33/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0067 901647190703 64170059269

1002 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 19/2. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0072 259379459405 85041879744-4

1003 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಜೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಔಕಮಯ 206/33 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0086 663940646410 620170014243

1004 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಲ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 600 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 307396168397 5389101000296

1005 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟನಂಜಭಮ / ಚನನಮಯ 206 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 201200114692 4870119000587

1006 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 604 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 434200499440 5389101000610

1007 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ತಿಮಯ 123 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0099 404388674602 4870119001775

1008 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಟೋಶ್ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 107 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 833538251029 637300006557

1009 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌಯಭಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 107/2ಫ14 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 947885724152 12386100001462

1010 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿೋಗೌಡ ಫನ್  ವಲೋಭೋಗೌಡ 581 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 948616722166 20201437034

1011 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 568 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 909337532149 1332500102517001

1012 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹಖಗಣಣಗೌಡ 138, 123 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 804300579129 5392101001299

1013 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔಭಲ್ಭಮ / ರಲೋಔಗೌಡ 126/2, 237/8, 32/2, 35/1, ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 842690171547 520101229102901

1014 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಹೋಟೋಗೌಡ 211, 257, 126 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 279016075264 63730100005265

1015 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 98/2 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0052 783618680618 531101007712

1016 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಭಮ / ಔರೂೋಗೌಡ 169, 126, 535, 407 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 489859368112 120001485939

1017 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿೋತ ಭಂಜುನಥ / ಭಂಜುನಥ 205/1 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 799659529338 123886100000058

1018 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔಭರೋಶ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ ಔುಮರ್ 107 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 969758095911 620120062241

1019 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಜಿೋರ ಭವಲರೋರ್ ಫನ್ ರೋಔತ್ 118/2 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 904387799845 1531101003925

1020 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಕಸ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ 107 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 790930038615 120002231461

1021 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕ್ಕಳಲೋರ್ ಫನ್ ಅಭರ್ ಜೈನ್ 107 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 997881517431 620120062229

1022 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರೋಔತ್ ಅರ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಅರ 118 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 841466415356 1531101002705

1023 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ 107 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 661483787496 1332500103381101

1024 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ೋಹೋಶ್ ್ ಫನ್ ಗಿಡಡಳಟಿಟ 276 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 600300609237 120000970605

1025 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 201 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 755622290808 120001064250

1026 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಖರಜು ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಗೌಡ 30/2ೆ , 17/6, 18/3 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0093 680006972207 4219101000242

1027 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಖದೋಶ್ ್ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 325 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 223966608373 15311011002836

1028 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರತಿೋಮ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ 483 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 762984924617 1531101008849

1029 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಲ ಫನ್ ಳವಣಣ 76 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 690538914255 1531101008470

1030 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ರತ / ರಭಗೌಡ 102 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 677457716056 1531101003818

1031 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೋಹನ್ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ
56/4, 300/1, 301/1, 55/2, 

45/1, 42/2
ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 614364898614 6547000100014949

1032 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭುಕತರ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಪಔೃದದನ್ ಶಬ್ 138 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0048 715981398502 1531101003144

1033 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹರೂೋಶ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಳಟಿಟ 193 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0075 734176490051 1531101002862

1034 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಭಮ / ಲಂಔಟಳಟಿಟ 321 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0037 402709323237 1531101008292

1035 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಛಔುರದದೋನ್ / ಭುಕತರ್ ಹುವೋನ್ 412 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 601320815150 1531101003089

1036 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಧ / ಹಲೋಪಲ್ಚಯ 537/3 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0094 329178692906 1531101008283

1037 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೃವಔುಮರ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಳಟಿಟ 321 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0075 1531101003773 1531101003773

1038 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖಳಟಿಟ 53, ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 848216267009 1531101002750

1039 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಭತರ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ್ 192 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 532236289610 100201010009093

1040 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಂಜುನಥಗೌಡ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 154 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 946967878107 100201010002293

1041 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನಂಖಳಟಿಟ 53 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 454060189526 1531101003284

1042 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 131/1 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 98537586283 5392101000123

1043 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ರತಭಮ / ಚಂದರೋಗೌಡ 136, 135 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0096 903628291484 30970100002672

1044 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬೈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 80, 82, 22/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 591729089560 120001478727

1045 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭದನ್ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 67/15 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 724453375823 35828539113

1046 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರದೋಪ್ ಫನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 21/21 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0043 275282770159 844310410000619

1047 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 41 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 639233308249 309701000001914

1048 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 470/2, 5/1 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 246400041590 374802010352790

1049 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲೋಭೋಶ್ ್ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 507, 66 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 847832955335 104601011001142

1050 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 4. 95 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 228988043371 620140020251

1051 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಣೋಯಶ್ ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 48/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 611199988101 104601011001327

1052 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸದಯಯುಲ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಖುರಮ ದಸತರ್ 792/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 250942000728 0507101028860

1053 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಭಮ ವಱಮ / ಹಹಭಮದ್ ಶದೋಸ 805 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 203204356945 4870101000813

1054 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 67, 8, 91 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 315160403034 309701000000647

1055 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಣಜಿತ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 48/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 703484137959 0507101325260

1056 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 20 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0048 868304299697 309701000002473

1057 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಯತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 70 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0096 35047300499 309701000002332



1058 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಯಣಕ್ಷಿ / ಔೃಣೋಗೌಡ 2/1. ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 420518314828 309701000002497

1059 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎನ್.ಎಂ.ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಎನ್.ಫ.ಭಂಜೋಗೌಡ 238/1, 240/8,235/3, 50/5 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 431825665470 63690100001109

1060 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ಷ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 46, 13/1, 14 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 343756012040 63690100002050

1061 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಚ್.ಟಿ.ನಹೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 534/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 683706720690 63690100002134

1062 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಚ್.ಆರ್.ಸುನೋಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 159/21 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 357185869055 63730100004208

1063 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ಎ.ಲನಯ್ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 25 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 289827090148 4219101001125

1064 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಔೃಣೋಗೌಡ.ಲ.ಎಂ 63/2, 73, 57/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 654900513039 73700100008223

1065 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 74/P1 ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 32903845991

1066 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫ.ಷ.ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 73 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 875056831085 620040030998

1067 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫ.ಎಲ್.ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ರಲೋಔಗೌಡ 52 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 829166898209 0865101011302

1068 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 253 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 770205404520 12397100000868

1069 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಲಠಭಣಿಗೌಡ.ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 279 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 777552328585 12397100001338

1070 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುರಲೋಚನ.ಜ.ಎಲ್ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 178 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 895807672762 5391101001162

1071 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಯೋಂದರ ಔುಮರ್.ಎಂ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಗೌಡ.ಎಂ.ಫ 27 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 233630094041 84580100000296

1072 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅನನಸಣಯ.ಷ.ಎನ್ ಷಲೋಂ ರಜಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ 137/3 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 614046181865 0692500100726401

1073 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಯುಣ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಫನ್ ರಜಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ 122/P1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 535130641809 0692500137076601

1074 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಜಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಎಸ್.ಫ.ಸುಫಬೋಗೌಡ 122/1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 347344234542 0692500100676201

1075 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಪ್.ಎಂ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 27 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 937617585961 0865101029048

1076 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಶಚ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 27 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0098 318291770794 620040011240

1077 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ.ಫ.ಔಱಯಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸವರಜಳಟಿಟ 59 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 881938927535 120000757530

1078 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಲ.ನಂದನ ಷಲೋಂ ಷ.ಫ.ಔಱಯಣ್ ಔುಮರ್ 60 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 743190105043 120002421009

1079 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಎಂ.ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 122 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 431314634789 120001116802

1080 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ನೋತರವತಿ ಷಲೋಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 124 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 431314634789 12275100003096

1081 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 223/2 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 648244113768 0692500100626101

1082 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಬೋಸ.ಷ.ವ ಫನ್ ಚಲಠಭಣಿಗೌಡ 274 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 898599228385 520331004477264

1083 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಲ.ಶ್ುಬತುಂಖ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ 251/3 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 437589206517 63730100003551

1084 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಣಣಳಟಿಟ ಫನ್ ಲಂಔಳಟಿಟ 243/1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.004 602614733794 620040024838

1085 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ.ಜ.ಸುಫಬೋಗೌಡ ಫನ್ ಜನನಗೌಡ 362/P1 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 902401102081 0865101007193

1086 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಎಂ.ನರಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 160, 154, 143,131, ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0079 365662935160 120001288294

1087 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಚಿನ್ ಔುಮರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 24,52,47,429 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0075 318375597563 35140483215

1088 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಚಿಚನ್ ಔುಮರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 434, 435 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.007 698771826986 008100101026664

1089 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔಭಲ್.ಟಿ.ಎನ್ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 250, 236, 230, 255, 237 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 292315678075 1332500104142701

1090 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ದುಹಗೋಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್ 121/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.00375 387746378759 620120041049

1091 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ.ಫ.ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 92/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0096 798158755571 6201101001495

1092 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವನತ.ಶಚ್.ಜಿ ಷಲೋಂ ನಖಗೌಡ.ಡಿ.ವ 149 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0077 889844497692 12287100002611

1093 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ವ.ನಖಗೌಡ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 127 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 868659713668 620020031703

1094 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದನೋಶ್.ಎಂ.ಆರ್ ಫನ್ ಯೋವಣಣಗೌಡ 78 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 684622859637 12263100005548

1095 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಧ.ಎ.ಆರ್ ಷಲೋಂ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಲ. 130/2, 51/7 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 581669572117 20201438107

1096 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎ.ಎಂ.ಹೋಹನ್ ಫನ್ ಭುಱಳೋಗೌಡ 74 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 325897011571 12263100000330

1097 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವ.ಎಲ್.ಸಚಿನ್ ಫನ್ ವ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 153/1, 149/3, 194/3, 111/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 278762240402 120001460378

1098 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜೋಗೌಡ.ವ.ಎಸ್ 124 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.003 674863550126 5392108000210

1099 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಚಿನ್ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 550 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0053 975363346847 4219101000970

1100 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ.ಎಸ್.ಡಿ ಫನ್ ದಯವಚಯ 583/3 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0052 551881538032 5392101001499

1101 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಈ.ಎ.ಹಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಈ.ಎಂ.ಅಣಣೋಗೌಡ 535 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 461610927036 4219101001265

1102 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವ.ಎಲ್.ರೋತಮ್ ಫನ್ ವ.ಎಂ.ರಲೋಔಗೌಡ 248/2, 237/4 ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0037 886129670074 0885101039115

1103 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ.ಟಿ.ಬೈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 135, 294 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 577849473373 3531850623

1104 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷ.ಎಸ್.ರಕಶ್ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 204/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 924837627026 0507101331212

1105 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫ..ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ವಯತೋಗೌಡ 50/2 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 693595485129 083801000050167

1106 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮದೋಗೌಡ.ಷ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 185 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 893605933523 12263100000542

1107 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲವಸ್.ಎ.ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ.ಡಿ.ವ 118 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 759928793780 33391427306

1108 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಯೋಶ್.ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 81 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 659645506947 620020023522

1109 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎನ್.ಡಿ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಎನ್.ಫ.ದೋಲೋಗೌಡ 457, 433 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 609471731651 0556101003098

1110 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್.ಟಿ.ಈ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 289/P2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 848395306093 620140027257

1111 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಎಲ್.ಶ್ಳಧರ್ ಫನ್ ಎಂ.ಮು.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 304/3, 252/2, 341/1 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 391226769888 0556101006801

1112 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವೈಮದ್ ಅಜರ್ ವ 81/2 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 680210473230 620140119365

1113 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಸ.ಎ.ಶಚ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಗೌಡ 13 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0073 771637033604 6201101002855

1114 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಖಂಹೋಗೌಡ.ಲ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 75/3 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.007 993757032444 309701000002189

1115 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ.ಎನ್.ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 79/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0068 676539412684 620140015071

1116 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಂ.ಲ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 64/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0045 572590459277 31378161004

1117 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಬದರೋಗೌಡ 42/2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0059 759022128293 620140114265

1118 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಭೋಶ್.ಲ.ಎನ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ಗೌಡ 49/P1 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 971876636434 0507101324041

1119 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ.ಆರ್.ನಹೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ರಮಗೌಡ 10/1, ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0045 822219828163 309701000010044

1120 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದನೋಶ್.ಲ.ಎನ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ಗೌಡ 90/6P1, 90/6P2 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.003 442301415707 520101229073820

1121 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಚರ್ ಫನ್ ಖಂಗಚರ್ 37 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 556428703727 520191054325443



1122 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವ.ಎಲ್.ಶ್ಯತ್ ಫನ್ ವ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 124/3, 111/5 ವಶತಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.003 681713773366 5392101000088

1123 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜ 328 ಖಂಡಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.007 214699526859 620140027257

1124 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಖುಯುರಂಹೋಗೌಡ.ಎಸ್.ಎ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 244/2 ಜಖಯ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0076 336044726851 7222500100368501

1125 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃತಿಕ.ಎಂ ಷಲೋಂ ಜಮರಮ್ 306/28 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 850596666224 520101228999975

1126 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಮರಂ.ಎಂ.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 151/2 ಆವತಿ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 531714752479 0556101009376

1127 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಂಚಭಮ ಷಲಂ ಷಟಟಮಯ 386 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 591154382791 620140100375

1128 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಔಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 38 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0056 670408845953 09152210015646

1129 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭರೂೋಶ್.ಟಿ.ಫ ಫನ್ ಫಳಖಮಯ 28 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 248896764931 309701000001016

1130 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 22 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 615855117049 120000056726

1131 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರೋಭ ಷಲೋಂ ಷಟಟಶವಭ 217, 97 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0042 965369921449 0556101005869

1132 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಳಔರ್.ಟಿ.ಫ ಫನ್ ಬೈಯಮಯ 103 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0099 212426203633 5392108000133

1133 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಸಲಯಮಯ 185 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0048 542979331479 12273100000289

1134 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಡಡಮಯ ಫನ್ ಉದದಮಯ 72 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 305449182045 620140031525

1135 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಜಮ ಷಲೋಂ ಷ.ಖಣೋಶ್ 172/1 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0039 957650848851 514072370

1136 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವದದ ಫನ್ ದಲಡಡವದದ 69/2 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 535689266964 620120055675

1137 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಲನನಮಯ ಫನ್ ಉದದಮಯ 291 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.005 892786521059 12273100005413

1138 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಫಸವರಜು ಫನ್ ರಭಮಯ 485 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0048 680313599704 12303100002454

1139 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಂದಯಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಡಡ 75/1B, 156/2, 156/3 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 976972376251 12273100000108

1140 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಸಣಣಮಯ 68/4 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0036 843788722916 332501000005957

1141 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಲೋಶ್ ಫನ್ ಸಣಣಮಯ 63/2 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 697132965851 332501000005279

1142 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ.ಆರ್.ದೋವರಜ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 678 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.009 346297995572 309701000000625

1143 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವರಜು ಫನ್ ನಂಖಮಯ 74, 73, 72, 71 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 374286299932 507101338023

1144 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ.ಟಿ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 91/3 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 305610503528 083801000005429

1145 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಔಯಮ 122 ಖಂಡಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0096 210354709044 84580100003463

1146 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಯತಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ 139/4 ಖಂಡಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 729104241978 120002278193

1147 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಟಿ.ಎಂ.ನರಮಣ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 168/4 ಅಂಫಱ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0084 987874227048 12290100000625

1148 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜನಔಭಮ ಷಲೋಂ ದಮಮಯ 11/1, 50 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0115 374728989095 73700100001229

1149 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಮಮಯ.ಶಚ್.ಮು ಫನ್ ಉದದಮಯ 56 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.012 556192833303 120000071007

1150 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಸಖನಮಯ 65/9, 33 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0056 862909697841 12273100007752

1151 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಚ್.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಸಖನಮಯ 59 ವಶತಯ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0038 859632304430 520101229075742

1152 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಸಂತ.ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ರಜು 517/7 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0049 924769706797 120000784097

1153 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭನುಭತಿ.ಟಿ.ಜಿ ಷಲೋಂ ಬೈಯ.ಎ.ಎಸ್ 13 ವಶತಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.01 414615044668 008100101018353

1154 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಜ ಫನ್ ಫೋಡು 122 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0108 392255633617 0865108028211

1155 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಐತ ಫನ್ ಸಯಲ್ 178 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0062 777728991541 84580100003371

1156 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 87 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0094 596726666587 84580100003436

1157 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯುಔಕಮಯ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 2, 87 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0106 285808583569 84580100004144

1158 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಯಜ ಷಲೋಂ ಬಫು 2 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0066 878551704375 84580100002696

1159 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಸನನ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 87 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0108 879749189191 84580100002172

1160 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಿೋಂಔರ ಫನ್ ಅಂಗಯ 2, 1 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0108 366191387351 1245101003139

1161 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಲ ಫನ್ ಸುಂದಯ 52 ಆವತಿ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.006 998182451803 12287100002837

1162 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲೋಭ ಫನ್ ಅಂಗಯ 52 ಖಂಡಯ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.0072 819072745637 12287100001004

1163 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ INM, IPM ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಮಯ 34/1DP, 108/1 ಆಲ್ಲದಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 0.00 0.008 771103534386 5392108000005

1164 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಔಟರ್ ಹೋಹನ.ಫ.ವ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 12/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 3.27 0.75 551278707129 13560100120722

1165 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಔಟರ್ ಟಿ.ಎನ್.ಆನಂದರವ್ ಫನ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಮ್ ರವ್ 107/2, 44/2, 181/4, 183/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1.57 0.75 537615067628 620170030286

1166 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಯಔಟರ್ (ಭಶಲ) ಫ.ಲ.ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಎಂ.ವ.ಚಂದರ
128/1, 167/6, 168/6, 134/1, 

134/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.36 1 665050470212 12286100005095

1167 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಯಔಟರ್ ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.75 474767456677 0666101014013

1168 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಯಔಟರ್ ಫಲೋಜಳಟಿಟ.ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜ ಳಟಿಟ
349/6, 365/5, 366/7, 386/13, 

69/12, 370
ಆಲ್ಲದಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.75 468464515764 4219101000072

1169 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಭನ ಞರಯಔಟರ್(matching Grands) ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 51 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.60 1.57 669348332776 4869101002773

1170 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಧುಔುಮರ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 631950390607 0507101332160

1171 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಔುಮರ್ 12/35. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 523714608859 930176216

1172 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಆನಂದ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 33.266.257.181 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 444237352140 12467100000268

1173 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನೋಲ್ರಜು ಫನ್ ಗಿಡಡರಜು 113/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 228259420570 09152200074327

1174 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಯಂಖಳಟಿಟ 92/2 ಜಖಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 624271701107 1230310000498

1175 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 594/3/563 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 442893898121 54010978180

1176 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಲ್ ಫನ್ ಚನನಫಸ 41.43. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 339757771913 514057590

1177 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಂಜ ಫನ್ ಚನನ 257/7, 37/1, 2644. 254/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 635751286284 514057147

1178 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರಜು ಫನ್ ಭರೂರಜು 113/4, 252/1, 42/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 477119848852 09152210032849

1179 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಂಳಟಿಟ 7 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 532696193776 12303100000034

1180 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 25 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 608221954967 3757101003336

1181 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 16. 34/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 936941131563 12467100000509

1182 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ೋಗನಂದ ಫನ್ ಳೋಔಯಮಯ 62.59 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 749659259469 3757101000046

1183 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 72/4. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 251595440679 12467100000533

1184 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಂಖ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 256 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 294751611906 3757101003849



1185 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಂತಲೋಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 251, 256 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 279308208086 514054328

1186 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷ್ಣುಮಕ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 221.21 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 236595213180 514061903

1187 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಧನಂಜಮಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 17 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 488899911396 3757101002225

1188 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಹುರಮ 51/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 943457249002 37571000030

1189 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 37/3. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 771154357035 15273100001523

1190 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಿೋಥಯಭಲ್ೂ ಫನ್ ನಂಜ 76 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 912595826990 0900201029790

1191 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭೋಗೌಡ 122 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 961640073157 620140071331

1192 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಲಡಡೋಗೌಡ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 24 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 948925461562 3757101004184

1193 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಯುದರ 58/5, 248 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 319814856741 514064541

1194 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 31/4. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 521204577109 12303100001060

1195 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಒಂಕಯ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 17/6.16/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 460925659398 12247100000177

1196 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯದಭಮ / ಯುದರ 131.22 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 599920369937 607184764

1197 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಿದನಂದ ಫನ್ ಹುರಮ 16/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 584001120301 3757101000024

1198 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಯಯಭೋಶ್ವಯ 2/25/121. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 301531385726 301531385726

1199 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಱೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 600789550054 514058005

1200 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಔುಮಯಶವಭ 42/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 561294533120 09230100013634

1201 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 16 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 730324787619 09002610007766

1202 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸದಳವ ಫನ್ ನಂಜ 20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 251761605514 3757101002288

1203 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 794736501860 514055832

1204 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ನಂಜ 20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 764302206225 3757101005478

1205 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಲೋಂದರ ಫನ್ ನಳಯಣೋಗೌಡ 44/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 616896803068 1332500103450201

1206 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಒಂಕಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 41/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 412618975818 09230100002378

1207 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 907867954425 514069061

1208 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷಟಟ 28/6. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.025 529921883371 12303100001052

1209 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಲೋಭಭಮ / ಳವರಂಖ 21/6. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 473460341171 2386101012122

1210 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಟಿಷಕೋಶ್ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 71/1.71/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 205945981111 5389101000223

1211 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಇಂದರಭಮ / ಭಂಜೋಗೌಡ 5/2. ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 587736091385 12343100001306

1212 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಲತ / ಭಂಜೋಗೌಡ 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 458435927557 12343100001307

1213 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 41/ೆ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 239902134266 12343100000519

1214 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯೋಣುಕ ರಶದ್ ಫನ್ ಚನನದೋಲೋಯ 8, 181, 62 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.10 0.01 775563914866 12467100000634

1215 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ನಳಯಣ 20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 355616747155 3757101001264

1216 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 29 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 229918302090 514096175

1217 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 175/2, 206/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 934467458005 3757101002130

1218 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಲೋಯತ 936/106 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 581594761159 514099427

1219 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 72/4, 162/1, 142/10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 763454762112 514065341

1220 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಆನಂದ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 70 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 431319331227 811308901

1221 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಒಂಕಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 94/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.12 0.012 739874860038 3757108001519

1222 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 131 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.12 0.012 640059761307 3757101004928

1223 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಆನಂದೋಗೌಡ 18 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 513299827363 513299827363

1224 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 9/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 267704151895 51405816

1225 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹುರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 104, 9/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 951031750282 514082210

1226 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 213 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 352556050697 514099449

1227 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವರಂಖ ಫನ್ ಫಲೋಭಮೋಗೌಡ 39/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 478426287282 514057679

1228 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ 24 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.15 0.015 263047962552 514069527

1229 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಂಚಕ್ಷ್ಯಮಯ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 559770864042 3757101000115

1230 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಯುದರ 29/32, 29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 798774383515 12268100000316

1231 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಗಿಯಜೋಶ್ ್ ಫನ್ ಯುದರ 29/427/29 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 728293581484 12268100001586

1232 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಗಿಯೋಶ್ ್ ಫನ್ ಯುದರ 27, 4029 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 486373214399 12208100002405

1233 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖರಜು ಫನ್ ಭುಳಳ 75 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 12268100000229 12268100000229

1234 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಿೋಥಯ ಫನ್ ಯುದರ 72, 73 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 340519742897 1465101009381

1235 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಆನಂದ ಫನ್ ಚಂದರ 72, 24 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 237133437997 12268100000245

1236 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರ ಫನ್ ರಂಖ 102 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 481055356228 620120057650

1237 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಉದಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸವರಜು 102/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 529185736581 13268042510

1238 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸಂಗಿೋತ ಫನ್ ಸದಳವ 21/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 386103973885 12268100005421

1239 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಶ್ವತ್ ಫನ್ ತಿೋಥಯ 29, 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 813497372426 12268100004585

1240 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರ 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 492497377418 1465101007392

1241 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಭಲಡೂೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 564595239245 '1465103004825

1242 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಜು ಫನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 75 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 910774117693 12268100002564

1243 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಖಭಮ / ತಿಭಮೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 466972427692 8504393107-3

1244 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಧಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಸಖನೋಗೌಡ 8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 267168131506 1465101009047

1245 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದೋವರಜು ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 339 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 957411328979 1465101008501

1246 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 46 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 873897540848 12268100002028

1247 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 45/11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 333104774258 620120001185

1248 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಗಶವಭ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 90 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 902342381940 0666108011510



1249 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಿದನಂದ ಫನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 96 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 393046376828 0666101014363

1250 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔುಮರ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 32 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 525288439727 620120031802

1251 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರಭಮ / ವಲೋಭಳೋಕರ್ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 393680115432 0666101014616

1252 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/4. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 903114125245 574802010006524

1253 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಲಡಡಭಮ / ಭರೂೋಗೌಡ 44/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 209451869204 066610105941

1254 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ / ಈಯೋಗೌಡ 59 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.38 0.038 730044817264 0666101007281

1255 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔುಮರ್ ಶವಭ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 29/5, 4/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 475741281967 0666101009330

1256 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಪವಯತಭಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 9ಎ-9ಫ ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 508367904332 0666101006467

1257 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಭರೂೋಗೌಡ 34/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 595162234348 12267100004783

1258 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 7/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 360813763715 0666101008243

1259 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಲ್ಜ / ಈಯೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.18 0.018 459755421570 666101010491

1260 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದಫಸಲೋಗೌಡ 13 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 746580989390 574802010005957

1261 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 33.2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 368620131875 0666101001901

1262 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದವೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡಭರೂೋಗೌಡ 44/6. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 876896727654 12267100000232

1263 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 474767456677 0666101014013

1264 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರಭಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 44/5. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 337714684069 12267100000661

1265 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟಭಮ / ಷಟಟಶವಭ 89/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 871649969182 1465101009472

1266 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 160 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 383198302092 12267100000011

1267 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 102/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 942833388187 12267100000354

1268 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಮಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 93/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 244446598197 12267100000684

1269 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 100/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 651373556912 14651010009474

1270 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸಂಔಭಮ / ವದದೋಗೌಡ 1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 793070122248 120000488849

1271 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 921916808139 12267100000225

1272 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 930781414966 12287100001027

1273 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 244736731288 620120048067

1274 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 518068331665 1465101009212ಷ

1275 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 13/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 642267852863 120000649626

1276 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹನುಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 424476030548 1465101007976

1277 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 13/5. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 390206199918 1465101002690

1278 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 53/1, 10/1, 52 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 914236338712 1465101000215

1279 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 '667067792902 12268100003587

1280 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 947566588885 12268100003277

1281 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸಯಲೋಜಭಮ / ಯಂಹೋಗೌಡ 22 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 '457737298763 12268100007038

1282 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಲೋಭಳೋಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 20 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 479118802923 32159221829

1283 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 663476992320 1465108004394

1284 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ರಜೋಗೌಡ 188 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 928392505890 64088086605

1285 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟಭಮ / ಫೋಯೋಗೌಡ 139/7. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 231716900642 12267100004885

1286 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 154/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 933200613759 12267100000002

1287 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯುದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 14/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 636976293475 12267100001607

1288 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಯತ್ ಫನ್ ೋಗಿೋಶ್ ್ 95 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 977201005053 12267100004179

1289 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 145 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 941382177367 12267100000379

1290 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹಯಜಿತ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 458550048516 12267100004746

1291 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರೋಱವತಿ / ಷಟಟೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 540031129562 12267100002470

1292 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 14/4. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 870596941293 12267100002702

1293 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಯಱೋಗೌಡ 6/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 941535238021 12267100002428

1294 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ರಭಳೋಟಿಟ 80 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 730932181554 1465101006080

1295 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 154/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 567592360809 0507108337708

1296 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹುರಮ ಫನ್ ಯುದರ 40/32 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 531348766612 12267100000145

1297 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಷದೋವ ಫನ್ ರಭಮಯ 15* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 985340672236 12267100001014

1298 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/5* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 450093830562 13560100053345

1299 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಶೋಶ್ ್ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 772204839977 12267100004090

1300 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖರಜು ಫನ್ ಭುಳಳ 3/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 464887014778 12267130000449

1301 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಫಸ 89, 11/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 249126925539 12267100000126

1302 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಉಮಭಶೋಶ್ವಯಮಯ ಫನ್ ಳವನಂಜಮಯ 89/137/136 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 933673027907 120000583196

1303 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲಜಮ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಉಮಭಶೋಶ್ವಯಮಯ 1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.06 0.006 378241399927 12267100002273

1304 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 53/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 456494858126 20197846414

1305 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಂಖ ಫನ್ ತಿಣಣಳಟಿಟ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 557557400558 12267100000466

1306 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಲ್ೂತತ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 51* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 830351824684 12267100000521

1307 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದರಕ್ಷಮಣಿ / ಚಂದರ 79* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 737722338047 12267100000839

1308 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ / ವಲೋಭಮಯ 79 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 516303273044 12267100002199

1309 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರ ಫನ್ ವಲೋಭ 89 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 306470951187 12267100000127

1310 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಲೋನ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 40 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 693559696372 120001302763

1311 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಮಯ ಫನ್ ಳವರಂಖ 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 909721546767 12267100002426

1312 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಜು ಫನ್ ಷಂಚ 94 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 552360609964 12267100000520



1313 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದವವ ಫನ್ ಷಟಟಸಖನಮಯ 96/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 259807400095 1226710000040

1314 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವಣಣಮಯ ಫನ್ ಈಯಮಯ 89 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 424698592307 1465101009010

1315 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಲ್ೂ ಫನ್ ರಜಳೋಕಯ 7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 801247136208 12267100000210

1316 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರ 40 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 553749182840 12267100001938

1317 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 48 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 963556938751 12267100001132

1318 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 16/1. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 202482596844 1465101008436

1319 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 970119247046 120000735742 

1320 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಸಯ ಫನ್ ಚಂದರ 90/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 782612988895 120000732220

1321 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಭಲ್ / ಚಂದರಳೋಕರ್ 6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 980764555991 12267100001163

1322 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಲ್ಮಯ ಫನ್ ಚನನಫಸವಮಯ 40/1, 89/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 306904130178 1465110000003

1323 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯುದರಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ಮಯ 40 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 139026199410 12267100000964

1324 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಂಚಕ್ಷ್ಯಮಯ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 40 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 257343992737 12267100001987

1325 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚನನಲೋಯ ಫನ್ ಚಂದರ 90 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 974141628955 64175939056

1326 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 98 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 705349216576 12267100000328

1327 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಜು ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 79/16 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 240056017832 120000734839

1328 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವ ಫನ್ ಸಣಣನಂಜ 45, 95, 27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 816752455235 12267100000165

1329 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 3/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 912025223011 620120019976

1330 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಭಲ್ಭಮ / ಫಸ 3/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 362493379931 12267100004471

1331 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಸಣಣರಜ್ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 594232497716 120002261485

1332 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ತ / ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ 1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 375100929172 12267100001590

1333 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ರತಭಮ / ಫಸಲೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 552798584478 120001313866

1334 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 16 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 594336496375 12267100000824

1335 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಂತಲ್ / ಉಭೋಶ್ 65/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 798402530938 12267100000715

1336 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಲ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರ 40/4, 33/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.025 932696516857 12267100000712

1337 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 73/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 200569880032 155601011001053

1338 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಫಸ 133 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 780669008668 13326700780-8

1339 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಪವಯತಭಮ / ಲೋಯಬದರ 32 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.24 0.024 901073404572 12267100002033

1340 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಜು ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 43/2, 43/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 709531339776 12267100002485

1341 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರ 40/4,33/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 903288373104 12267100000877

1342 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖುಯುಂತ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 812990393391 12267100002181

1343 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 79/* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 262399594661 12267100002847

1344 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 100 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 255141541243 1465101006840

1345 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 20/13 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 970200193367 1465101005711

1346 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಒಂಕಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 41/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 625290434585 12268100000326

1347 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 72* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 589050747477 12268100000819

1348 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟಭಮ / ಶಯಮಣಣ 45/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 699365960970 12267100002743

1349 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಳಔಲ್ ಫನ್ ಹುರಮ 11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 758217210914 12267100001445

1350 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯುದರೋಶ್ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 63/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 432460408396 12267100001591

1351 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 63/5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 586766179359 12267100004108

1352 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಯಭಮ / ಈಶ್ವಯ 66 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 299774015422 12267100001316

1353 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 111, 118/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 460345041851 12267100000372

1354 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 42 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 802770067275 1465101008694

1355 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 90/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 212005916912 12267100000032

1356 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ 9/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 753362814099 1465101006709

1357 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸಣಣವದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 44/6. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 235934493405 13267018317

1358 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭುದೂಂಖ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 307208293371 12267100001015

1359 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಉಭೋಶ್ ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳೋಕಯ 32/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 658987220906 120000731985

1360 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲತರ / ಉಭೋಶ್ ್ 32/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 565673193575 120000734056

1361 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಚನನಲೋಯ 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 2005502007447 1267100002408

1362 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 5* ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 722014009664 12267100001946

1363 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಚನನಫಸ 47 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 '564021811474 12267100000118

1364 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸದಳವ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 89/2. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 514225237909 12267100000629

1365 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 55 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 270425855900 13560100056868

1366 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಬದರ ಫನ್ ಚಂದರ 43/3. ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 805849552219 12267100001012

1367 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಶ್ಯಥೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 376621528745 12267100002862

1368 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಔುಮರ್ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 153, 14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 482183386303 12267100003085

1369 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲೋಯಬದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 127 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 365738036307 32892950470

1370 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವನಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 79/ಎ5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 604611761434 20197989156

1371 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಷಕೋಗೌಡ 80 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 485369454659 620120016691

1372 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹರೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 194/1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 566431901909 4218101002148

1373 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 125/2. ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 359377148889 050710103208

1374 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಮಣಣ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 148/5 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.025 699407205245 12249100000354

1375 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಔರ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 150/2, 112/1, 153 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 878532484840 120000091965

1376 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಗೌಡ 145, 142, 144 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 490175568857 120001052619



1377 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖಭಮ / ದೋಲೋಗೌಡ 72 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 764838935121 764838935121

1378 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಮಹಗೋಗೌಡ 81/P6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 789142894438 12267100001021

1379 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಹಡೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 85/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 240202281450 12267100000281

1380 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 85P10 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 485039626916 1465101009011

1381 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ.ಫ.ಷ ಫನ್ ಔಯಮ 14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 943849368676 12268100000946

1382 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷ.ಆರ್.ಳಲೋಗೌಡ/ಯಂಹೋಗೌಡ 29/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 278651779067 1465101006261

1383 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷ.ಆರ್.ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 824726532539 1465101004853

1384 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವದದೋಗೌಡ.ಷ.ವ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 22/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 331310087759 54057023339

1385 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳವಣಣ ಫನ್ ಚನನಮಯ 3/P27 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 887335364491 620120037076

1386 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಮಯ ಫನ್ ನಳಯಣಮಯ 85/P23 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 708742621204 12268100000907

1387 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಮುವರಜು.ಎಸ್.ಎಂ ಫನ್ ಭುನೋಗೌಡ 103/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 325090424519 1465101006870

1388 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯೋಣುಔ.ಎಸ್.ಷ ಷಲೋಂ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 103 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 473459194608 12267100000732

1389 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಕಳಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಹೋಗೌಡ ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 761034527476 1465101002356

1390 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ಸಖನಮಯ 50 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 407228541266 12268100003735

1391 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಖದೋಶ್ಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 31 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 374464688660 620140075201

1392 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಂಚಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 135 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 957570082241 12268100001113

1393 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 0.1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 305652968955 12268100006646

1394 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಫನ್ ವೋತರಭೋಗೌಡ 86 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 362472243936 553101019362

1395 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದರಕ್ಷಮಣಿ ಷಲೋಂ ರೋ// ನಂಜೋಗೌಡ.ಎಲ್.ಎನ್ 82/P16 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 987765326407 12267130000074

1396 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ.ಫ.ಷ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 51 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 427374651917 1465101006985

1397 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖರಜು ಫನ್ ರಭರಜು 16 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 772753132442 12267100000279

1398 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್.ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಖಂಖರಜು 77/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 359890145300 12267100001486

1399 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಚ್.ಎನ್.ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಹೋಗೌಡ 43/5, 43/6 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 625340890172 12267100001866

1400 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಡಿ.ಎಂ.ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 49 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 601430740459 12267100000528

1401 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಚ್.ಆರ್.ಆನಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 58 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 898151356662 12267100000900

1402 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಬೋಭರಜು ಫನ್ ಜುಂಜರಜು 242/3 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 308819399307 9152200044743

1403 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ವದದಯಂಹೋಗೌಡ 192/18 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 920755627841 12270100001319

1404 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳಮಯ 68/2P1 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 273935045101 4218108000133

1405 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಮಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 671/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 569756725128 12270100000941

1406 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದೋವರಜು ಫನ್ ಸಣಣಭಯಮಮಯ 650 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 732377298347 6547000100015760

1407 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಂಚಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 752 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 445270403456 50482194549

1408 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 213 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 231034359161 12270100000263

1409 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 478/5 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 873334447830 22160110038949

1410 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದನೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 465608739339 12268100004235

1411 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಣನೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 214079405646 620120001888

1412 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಚ್.ವ.ಷಲ್ ಫನ್ ಚನನಫಸ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 556704709778 12268100002070

1413 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔುಮಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಳಟಿಟ 46/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 358354485216 120000738539

1414 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್.ಡಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವರಂಹೋಗೌಡ 6/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 701115579624 12267100000975

1415 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖಯತನ.ಜ.ಎಲ್ ಫನ್ ಹಖಣಣಗೌಡ 93/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 478736195052 120001874254

1416 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 15/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 483257566783 1465101003775

1417 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಡಡೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 602647003841 1465101001750

1418 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶೋಭಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚಮಯ 111 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 272694353974 9002010129794

1419 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳೋಷ್ರಮ ಫನ್ ಳಯಸರಮ 41 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 829689613886 1465101002623

1420 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಭೋಶ್.ಶಚ್.ಎನ್ ಫನ್ ನಂಖ 177/9 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 903878662586 1465101003529

1421 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 9/P2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 541705735897 1465101007701

1422 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಮು.ಎಸ್.ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಸದಳವ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 756341468741 12268100000547

1423 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 16 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 961699551874 1465101007399

1424 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹಲೋಲಂದಳಟಿಟ ಫನ್ ವದದಳಟಿಟ 164/7 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.20 0.02 276373532340 1465101003053

1425 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸುನಂದ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಳಟಿಟ 78/9 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.25 0.025 341811884575 1465101008305

1426 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಣೋಗೌಡ 60 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 444414820632 12267100002687

1427 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 64/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.29 0.029 214486593557 12268100000636

1428 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಗೌಯಭಮ.ಜ.ಫ ಷಲೋಂ ಉಮಭಶೋಶ್.ವ.ಎಸ್ 93/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 246656005938 13290021590

1429 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 762158313036 12268100003705

1430 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಖಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಲಡೂಗಿಯಳಟಿಟ 77 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 535555193298 12268100001271

1431 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫ.ಡಿ.ಯಂಖಳಟಿಟ ಫನ್ ದಯವಳಟಿಟ 7/1, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 682036123191 12268100000853

1432 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಂದರ.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಣಣ 33/1P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 821044148458 12268100003198

1433 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫ.ಟಿ.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 19 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 708053337429 7482500100069200

1434 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫ.ಟಿ.ಶಲನನಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 105 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 626946009283 0553101019661

1435 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 99/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 492354118633 12268100001379

1436 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಸಂತೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 5 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 639934756802 12268100000091

1437 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫ.ಎಂ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 411783042341 12268100003064

1438 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭಚಂದರ.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಖುನಮಯ 132 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 989310171428 12268100001213

1439 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 812514763313 0553101024075

1440 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಖನಥಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಲಡೂಗಿಯಳಟಿಟ 100 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 705381164120 12268100003647



1441 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 727713668851 0553101020657

1442 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಳಟಿಟ.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂಳಟಿಟ 54/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 921442655836 12268100001198

1443 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಎಸ್.ಎಲ್.ಔುಮಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಎಸ್.ಫ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 72/1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 468256972335 7482500100308600

1444 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಎಸ್.ಎಲ್.ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಎಸ್.ಫ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 75/P3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 733156525733 12268100003111

1445 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಟಿ.ಎಲ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 5/1A ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 330849133086 12268100002260

1446 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜನಧಯನಚರ್.ಎಸ್.ಎಂ ಫನ್ ಭಱೂಚರ್ 3/3, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 464183099639 12268100000238

1447 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯಯಂಖಳಟಿಟ 62/2P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 879925284516 12268100001541

1448 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭೋಗೌಡ 22/6, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 521242855589 0666101011088

1449 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖರಜು ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 72/11 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 713953774620 0666101006083

1450 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ದಯವಮಯ 235/4 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 967268547013 0666101013862

1451 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಹೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 17/2, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 382701610183 12267100004806

1452 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಚಿಕ್ಕಕೋಯಮಯ ಫನ್ ಭಯಮಮಯ 72/8 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 732492238222 0666101009404

1453 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಳಡೂೋಗೌಡ 32 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 440975672266 12267100003402

1454 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದೋವರಜು ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 25/P23P1 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 895981680466 0666101014434

1455 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 13/4, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 289563963400 0666101009519

1456 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಹೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 269433268196 0666101013631

1457 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಒಂಕಯೋಗೌಡ.ಡಿ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 671409183930 0666101009582

1458 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಲೋಟೋಗೌಡ.ಡಿ.ವ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಷ 45 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 459773027785 620120047438

1459 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ನಖರಜ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 32/3 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 947600280016 0666101001911

1460 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಸಖನ.ಜಿ.ಷ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 25/P21 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 458967133301 6547000100023406

1461 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಡಿ.ಜಿ.ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡಭರೂೋಗೌಡ 24 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 866203037830 35657729888

1462 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔುಮಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಹೋಗೌಡ 14/13, ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.30 0.03 938024398904 0666101014158

1463 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಡಿ.ವ.ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 35/2 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.40 0.04 742365879186 64166855258

1464 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಆನಂದ.ಡಿ.ಷ ಫನ್ ಷಂಹೋಗೌಡ 87 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 0.35 0.035 972136917350 0666101013774

1459 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 59/298/6 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.20 0.02 446896352981 64135351405

1460 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 267 ಔಸಬ .ಜ ತಯಕಯ 0.30 0.03 530571864437 6168480606

1461 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ದಯವಮಯ 24 ಔಸಬ .ಜ ತಯಕಯ 0.30 0.03 288062174349 514077447

1462 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ವದದಮಯ 82/2 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.20 0.02 865490820814 1465101004961

1463 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ರತ / ರಜು 101/1ಎ ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.20 0.02 447155016273 1465101005102

1464 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಕಡ ಫನ್ ವದದಮಯ 144 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.20 0.02 852060556560 64170312554

1465 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಭುನಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಮಱೂಬಲೋಲ 39/19 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 932453326153 520101264736014

1466 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳೋಷ್ಮಯ ಫನ್ ಸಂಜಿೋವಮಯ 56/3, 57/3 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 419730367389 0666101012269

1467 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಲನನ ಫನ್ ಸಂಜೋವ 56/3, 57/3 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 575642954993 0666101007799

1468 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 19 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 351245180152 104601011003444

1469 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹುರಮ 25232 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 850158360066 0666101007801

1470 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಖಂಗಧಯಮಯ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 31 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.30 0.03 658095617632 0666101013660

1471 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಗೌಯಭಮ / ಹುರಮ 2519 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 365485741633 0666101013251

1472 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಸಖನಮಯ 26/4. ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 669348332776 066610101185

1473 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯುದರಮಯ ಫನ್ ದವವಮಯ 40 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 302074756538 0666101008065

1474 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ನಖರಜ್ 246/34 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 841289152061 0666101013598

1475 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 40.41 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 642222021894 0666101011021

1476 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯಮಭಮ 14 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 452816915420 0666101013478

1477 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 34 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 30872126796 0666101004920

1478 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಜು ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 26.14 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 827814855737 0666101014312

1479 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 58 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.35 0.035 394690005254 146510100703

1480 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ದಸಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 852 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.40 0.04 939153113261 13560100108297

1481 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ದಸಮಯ 33 ಲ್ಕಯ .ಜ ತಯಕಯ 0.35 0.035 642665221453 1465101009536

1482 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಫಲಭಮನಮಕ 87 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.30 0.03 411283865407 54060449534

1483 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಫಸವರಜು ಫನ್ ಲೋಯನಮಕ 50 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.30 0.03 442835235807 1465101008663

1484 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ವದದ ನಮಔ ಫನ್ ನಂಗನಮಔ 82 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.35 0.035 849399654026 14651084719

1485 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಲೋರನಮಕ ಫನ್ ನಂಗನಮಕ 87 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.35 0.035 991463988876 1226810000217

1486 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಳೋಕಯ ಫನ್ ರಭನಮಕ 86 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.35 0.035 722172195309 12268100000534

1487 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ತಯಕಯ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ(AEP) ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಮಸ 104 ಲ್ಕಯ .ಂ ತಯಕಯ 0.35 0.035 638305669816 1465101008814

1488 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ನಯಳು ಯದ  ಸಷಮಧನ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯಗೌಡ 185 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.10 1.89 620337601796 73700100007028

1489 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ನಯಳು ಯದ ಫಱದದತಿ ಸಷಮಧನ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯಗೌಡ 185/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.10 0.67 620337601796 73700100007028

1490 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯಗೌಡ 185/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 1.22 4.42 620337601796 73700100007028

1491 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಳರೋ ರೋ ಅಂದರದ ಫನ್ ಪರಸ್  ಅಂದರದ 69/1, 61, 66, 71/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 2.13 3.95 757501211115 0507101325556

1492 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಯುದರ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.11 4.25 320705869485 09002010124930

1493 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ರೋ ಅಂದರದ ಫನ್ ಪರಸ್  ಅಂದರದ 69/1, 61, 66, 71/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 2.13 0.7 757501211115 0507101325556

1494 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯಗೌಡ 185/4 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.10 0.7 620337601796 73700100007028

1495 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಯುದರ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.11 0.7 320705869485 09002010124930

1496 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್(Matching Grands) ಆರ್.ಎಂ.ಯುದರ ಫನ್ ಆರ್.ಜಿ.ಭರೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.31 4.25 320705869485 09002010124930

1497 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್(Matching Grands) ಧಭಯಪಲ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಖನಮಯ 31/4, ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.23 3.4792 241366296408 12249100000371

1498 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್(Matching Grands) ಸಣಣತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಭುಳಳಮಯ 323/10 ಅಂಫಱ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.23 3.456 493394552792 13560100124328



1499 ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರ ಷೌಸ್(Matching Grands) ಕಡಮಯ ಫನ್ ವದೂಂಖಮಯ 106 ಲ್ಕಯ ಶಮನಯ ದಲಡಡಭಣವನಕಮ 0.13 3.416 508670416355 13560100124237

ತಲ್ಲೂಔು :ಔಡಲಯು 0

1 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮಯಶವಭ 7/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.20 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 26/1- ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 2.16 0.64 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 14/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 2.34 0.4 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

4 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 50/3ಎ1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.07 0.25 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

5 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 46/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 2.08 0.25 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

6 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಚ್ನನಲೋಯ 40/1, 8/4 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1.21 0.5 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

7 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವಯುದರ 187/5 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.39 0.396 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

8 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ರಸನನಔುಮಯ ಫನ್ ಳೋಕಯ 31 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 2.39 0.386 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

9 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಷ.ಶಚ್ ಸುಧ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 3/4 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.33 0.75 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

10 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಎನ್.ಎಸ್ ಒಂಕಯ ಫನ್ ವದೂಂಖ 7/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 2.39 0.6 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

11 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮಯಶವಭ 7/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.20 0.63 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

12 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 126/1- ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 2.16 0.63 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣಬಯಂಸ

13 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 14/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 2.34 0.3 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

14 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ವೋತಬಮ ಷಲೋಂ ಖುಂಡನಮಕ 40/1-4 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 4.35 0.63 6.90231E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

15 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರನಮಕ 6/3 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 2 0.0995 8.20588E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

16 SMAM/RKVY ಡಿಖಗರ್ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ಕಳಯನಮಕ 7/4 ಔಸಬ .ಜತಿ 1 1.09 0.3945 6.40252E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

17 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ ಮನಯನಮಕ ಫನ್ ನಯವಂಹನಮಕ 182 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 1.2 0.1 5.9757E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

18 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಬೋಭನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 62/5 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.25 0.3 7.08006E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

19 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ + ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖನಮಕ 70 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 3 0.3945 4.37458E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

20 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ ಳವನಂಜ ಫನ್ ಖುಯುಂತ 24/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.32 0.08 5.98602E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

21 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಲಶ್ವನಥ 122/2ಎ ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.26 0.0945 4.40949E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

22 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಯಲ ಫನ್ ಫಸ 118/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 2.03 0.5 7.02757E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

23 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಚಿಔಕಭಮ ಷಲೋಂ  ಔಯವದದ 41/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 3.32 0.3 6.51552E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

24 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ & ಡಿಖಗರ್ ಗಿಯರಜ ಫನ್ ಖಂಖ 114/3 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.31 0.46671 6.3228E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

25 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ + ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 201/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2 0.25 7.0771E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

26 SMAM/RKVY ವ಼ೋಮರ್ ನಖಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 113 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 2.08 0.0995 4.87862E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

27 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಬಮಮಯಂಬ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯ 108/5 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.34 0.3 7.87961E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

28 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಯುಕ್ಕಮಣಿ ಷಲೋಂ ಕ್ಕೋತಿಯ ಔುಮರ್ 228/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 4.1 0.3 2.37623E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

29 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಖಂಗಿೂಬಮ ಷಲೋಂ ತವಯನಮಕ 70/79-3 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 3.15 0.495 7.91191E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

30 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಭಂಜು ಫನ್ ಷಂಮಯ 5/1-3 ಫೋಯಲಯು .ಂಖಡ 1 0.31 0.495 9.02847E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

31 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ & ಡಿಖಗರ್ ಶಔಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 50/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.07 0.589 3.85756E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

32 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ 76/2, 73/5, 73/6 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.11 0.75 5.8753E+11 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

33 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಫಸಲಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹಗೌಡ 976 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 3.25309E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

34 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂಖವಡ 9/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 7.39449E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

35 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ರಜ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 39/2, 228/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

36 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಚ್ನನಫಸ ಫ್ನ ಫಸ 220, 20/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 3.19282E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

37 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಳವಮಯ 23/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 4.04989E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

38 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ರಕಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 107/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 2.07069E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

39 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಯಲರಜು ಫನ್ ಭಷದೋವ 134/2,74/5 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 2.13 0.6 6.81881E+11
ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕನಲ್ಜಿೋಸ್)

40 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭಂಹುನಥ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 72/1, 89/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.60 0.6 7.29515E+11
ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕನಲ್ಜಿೋಸ್)

41 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಔಯಫಸ 1/9, 6/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 2.00 0.6 7.301E+11
ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕನಲ್ಜಿೋಸ್)

42 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 309/ ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.16 0.6 7.50871E+11
ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕನಲ್ಜಿೋಸ್)

43 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಷಯುಳಲೋತತಭ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 812/3, 814/2, 8/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.75 0.75 8.59654E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

44 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಳವಔುಮಯ ಫನ್ ಭಲಖಣಣ 71/1, 76/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 8.74843E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

45 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಇಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಬದರ 211/2ಫ, 348/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.75 0.75 8.5247E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

46 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಳವ 25/21, 25/23 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 4.27693E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

47 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ನಖರಜು ಫನ್ ಳವಣಣ 58 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 5.48482E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

48 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಶ್ಣುಮಕ ಫನ್ ಯುದರ 20/17/6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.48 0.6 5.86626E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

49 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಭುಖಗಣಣ 34/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 7.7899E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

50 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಎಸ್.ಫ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಎಸ್.ಫಸಲೋಗೌಡ 1005, 1006, 1001 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.44 0.38 8.63877E+11 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

51 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ನೋಲ್ಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 70/13-2 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 1.30 0.589 26203520314 ಷನರ ಬಯಂಸ

52 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 1357, 1359 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.45 0.4 9.86508E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

53 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಔಯಮ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 49/6, 39/1, 202/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.396 6.24366E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

54 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣಗೌಡ 35/10 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.00 0.396 4.3582E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

55 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ನಖಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಷ್ಠಕ್ಷ್ಯ 78 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 2.13 0.495 4.94035E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

56 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಸಣಣಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 77 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 3.21 0.33 2.20529E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

57 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಸಂಔಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 58/3ಎ ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 1.28 0.589 4.59086E+11

58 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಭಂಜ ಫನ್ ನಂಖ 6 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.39 0.395 7.1142E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

59 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯಮಯ 18/7 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.30 0.589 6.86215E+11 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

60 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ತಿಭಮಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಯಮ 80/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.40 0.25 9.98928E+11 ಷನರ ಬಯಂಸ

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ ಭೌತಿಔ



61 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಗಮತರಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಗೌಡ 60/3, 31/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.36 0.495 99887186919 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

62 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಪಣಣ ಫನ್ ನಖರಜ 16/3,37/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.57 0.6 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

63 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಹಳಳ ಷ.ಎನ್  ಫನ್ ನಖಣಣ 5/4,6/ಫ,31/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.00 0.6 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

64 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭಂಖಳಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 225/5,33/1,32/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.94 0.70329 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

65 SMAM/RKVY ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಫದದ 40/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.66 0.6 7.7899E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

66 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಬಭನಮಕ 3 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 1.00 0.125 3.70974E+11 ಇಂಡಿಮನ್ 'ಬಯಂಸ

67 SMAM/RKVY ಞರಔಟರ್ ಞರರ ವಲೋಭೂನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 8/2, 3/2 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 0.97 0.6 4.6583E+11 ಷನರ ಬಯಂಸ

68 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ & ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 227/4, 227/3 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ 1 0.63 0.93 6.57371E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

69 SMAM/RKVY Multipurpose tiller ಟಟಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡರಭೋಗೌಡ 56/13, 59/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ 1 1.00 0.475 6.6259E+11 ಷನರ ಬಯಂಸ

70 SMAM/RKVY ಛಫ್ ಔಟಟರ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಬಲೋಲ 70/69ಫಷ ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 0.78 0.495 5.05849E+11 ಷನರ ಬಯಂಸ

71 SMAM/RKVY ಞರಔಟರ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅನಂತ 146 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 1.83 2.5 6.63121E+11 ಷನರ ಬಯಂಸ

72 SMAM/RKVY ಡಿಖಗರ್ & ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 18 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು .ಂಖಡ 1 1.50 0.4816 6.57371E+11 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

73 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಭ ಭಶೋಶ್ವಯ 196 ಂಚನಹಱಳ .ಂಖಡ 1 1.00 0.63 ಷನರ ಬಯಂಸ

74 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಅನುಸಲಮಭಮ ಫನ್ ನಖರಜ 32/5 ಮಖಟಿ .ಂಖಡ 1 1.60 0.63 ಔನಯಟಔ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

75 SMAM/RKVY ಡಿಖಗರ್ & ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 54/2 ಮಖಟಿ .ಂಖಡ 1 0.26 0.5895 ಷನರ ಬಯಂಸ

76 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಜಮಳರೋ ಷಲೋಂ ಭರೂಕಜುಯನಗೌಡ 509/1 ಫೋಯಲಯು .ಂಖಡ 1 0.61 0.3 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

77 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ ಜಮಭಮ ಷಲೋಭ ಜಖನನಥ 231 ಔಸಬ .ಂಖಡ 1 0.61 0.3 ಎಸ್.ಫ.ಐ

78 SMAM/RKVY ಫರಷ್ ಔಟಟರ್ & ವ಼ೋಮರ್ ಯತನಭಮ ಷಲೋಭ ವಲೋಭಳೋಕಯ 3/1 ಫೋಯಲಯು .ಂಖಡ 1 0.49 0.4 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

79 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯರಂಖ 135/1, 134/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.08 0.4595 5.82293E+11 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

80 SMAM/RKVY ವರ್ ಲೋಡರ್ ಪವಯತ,ಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಬದರ 36 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.26 0.4595 5.17028E+11 ಎಸ್.ಫ.ಐ

81 SMAM/RKVY ಞರಔಟರ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಆ ಷಲೋಂ ಲಜಮಔುಮರ್ 213/3, 212/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.7499 3.83462E+11 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

82 SMAM/RKVY  ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಚಿಔಕಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 70/1-64 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 40*40*10 ಚ.ಭೋ 4

83 SMAM/RKVY ಔೃಶಲಂಡ ವಲೋಭ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 303/4ಫ, 103/12, 91/2ಎ3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 20*20*3 ಚ.ಭೋ 0.75

84 SMAM/RKVY  ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಸುಜತ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಎ.ಡಿ ರಕಶ್ 138/2, 17/9, 80/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 36*21*6 3

85 SMAM/RKVY  ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 14/25 141/25 41 26 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 45*45*3 4

86 CHD (ಫಱ ದದತಿ) ಪರಭನ ಫಱ ದಧತಿ ಯಲೋಂದರನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 92 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 2992 ಚ.ಭೋ 1.67552

87 CHD (ಫಱ ದದತಿ) ಪರಭನ ಫಱ ದಧತಿ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/5 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.20 1.12

88 CHD (ಫಱ ದದತಿ) ಪರಭನ ಫಱ ದಧತಿ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/4 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.20 6.32

89 CHD (ಫಱ ದದತಿ) ನಯಳು ಯದ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತನಮಕ 110/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.20 1.08

90 CHD (ಫಱ ದದತಿ) ಪರಭನ ಫಱ ದಧತಿ ದೋಯನಮಕ ಫನ್ ಛತರನಮಕ 154/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.20 6.21825

91 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಯಲಪೂನಮಕ ಫನ್ ಧಭಯನಮಕ 26/1, 35/ ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ 1 2.00ಶ 12.487 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

92 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ  ಪರಭನ ಯಲೋಂದರನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 92 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 2992 ಚ.ಭೋ 9.192  ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ

93 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ಭನ ಞರಔಟರ್ ಧಯಣಿಔುಮರ್ ಫನ್ ರಜ 8/, 17/, 16/6 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 1.23 1.57 ಷನರ ಬಯಂಸ

94 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ನಯಳುಯದ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತನಮಕ 110/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ 1 0.20 2.976 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

95 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ಭರಚಂ ಫಲೋಜನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಭದನಮಕ 114 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ 1 0.60 0.06091 ಕಲೋಯ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

96 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ಭರಚಂ ಱಲ್ಯನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 41 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ 1 0.60 0.1 4.16525E+11 ಕಲೋಯ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

97 CHD ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ಭರಚಂ ನಖರಜ ಫನ್ ಚಂದನಮಕ 41/2 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ 1 0.60 0.1 5.58868E+11 ಕಲೋಯ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

98 CDB  R& R ಪತಬಲೋಲ ಫನ್ ಚೌಡಬಲೋಲ 70/ಎ116 ಫೋಯಲಯು ತಂಖು 1 1.02 0.156 ಷನರ ಬಯಂಸ 

99 CDB  R& R ಭರೂೋಶ್ ನಮಕ ಫನ್ ದೋಳೂನಮಕ 305/2 ಫೋಯಲಯು ತಂಖು 1 1.06 0.1378 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ 

100 CDB  R& R ಶ್ಂಔರನಮಕ ಫನ್  ರಭನಮಕ 126 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

101 CDB  R& R ಶವಭನಮಕ ಫನ್ ತಲಳಚನಮಕ 115 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.45 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

102 CDB  R& R ಬೋಭನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 33/5 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

103 CDB  R& R ನನಯನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 123/21 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

104 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 14 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

105 CDB  R& R ಶೋಭೂನಮಕ ಫನ್ ದಯನಮಕ 117 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

106 CDB  R& R ಖಂಗಿೂಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 114 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

107 CDB  R& R ಶಲತಿರಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 125 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

108 CDB  R& R ಮುವರಜನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 119 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

109 CDB  R& R ತರಬಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ 32/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

110 CDB  R& R ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದರ 14/1402 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

111 CDB  R& R ಭರೂೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 122 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

112 CDB  R& R ರಭನಮಕ ಫನ್ ವೋವೂನಮಕ 112 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 1.00 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

113 CDB  R& R ಮುವರಜನಮಕ ಫನ್ ರಭಚಂದರನಮಕ 14/20/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

114 CDB  R& R ಬಱಜಿನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 14 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

115 CDB  R& R ತುಳವರಭನಮಕ ಫನ್ ರಭಚಂದರನಮಕ 14/36 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

116 CDB  R& R ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ಫುಎಯನಮಕ 14/18/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

117 CDB  R& R ಶವಭನಮಕ ಫನ್ ಫುಡಯನಮಕ 14/18/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

118 CDB  R& R ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಫುಡಯನಮಕ 14/39/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

119 CDB  R& R ರಭಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಭನಮಕ 14/321 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

120 CDB  R& R ಬೋಭನಮಕ ಫನ್ ವೋವಯನಮಕ 14/332 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

121 CDB  R& R ವಲೋಭಳೋಕಯನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 293 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

122 CDB  R& R ಯಲನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 317 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

123 CDB  R& R ರಲೋಱಕ್ಷಿಬಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭೂನಮಕ 298 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

124 CDB  R& R ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 14/432 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ



125 CDB  R& R ಶಭಯನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 14/342 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

126 CDB  R& R ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ನೋಲ್ಯನಮಕ 14/34/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

127 CDB  R& R ವೋನನಯ್ ಫನ್ ಹನುಮಮಕ 312 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

128 CDB  R& R ರಭನಮಕ ಫನ್ ದಭಯನಮಕ 394/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

129 CDB  R& R ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ಫುಡಯನಮಕ 14 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

130 CDB  R& R ಬಜಿನನ್ಔ ಫನ್ ರಭನಮಕ 14 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

131 CDB  R& R ಪನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 102 ಸಕರಮಟಟಣ
ತಂಖು

1 0.20 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

132 CDB  R& R ಷಟಟರಜನಮಕ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 102 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

133 CDB  R& R ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 98 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಷನರ ಬಯಂಸ

134 CDB  R& R ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಅಜಜನಮಕ 101, 46/1, 46/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

135 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಷೋಯಳಭಮ 28.50 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

136 CDB  R& R ಔುಮಯನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 98 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

137 CDB  R& R ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ತವಯನಮಕ 98 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

138 CDB  R& R ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 98 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

139 CDB  R& R ಶ್ಂಔರನಮಕ ಫನ್ ಉನಯನಮಕ 98 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

140 CDB  R& R ಶ್ಂಔರನಮಕ ಫನ್ ಕಂಡಯನಮಕ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.25 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

141 CDB  R& R ತಲಳಚಭಮ 200/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

142 CDB  R& R ಕಳಭಮ ಷಲೋಂ ಚೌಡಫಲೋಲ 180/12 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

143 CDB  R& R ಯಲೂನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 45/1ವ ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

144 CDB  R& R ಯಲನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 293/3 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

145 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 200/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

146 CDB  R& R ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಬೈಯನಮಕ 37 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.092 ಎಸ್.ಫ.ಐ

147 CDB  R& R ಸಣಣನಂಖನಮಕ ಫನ್ ಬಲರನಮಕ 155/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.092 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

148 CDB  R& R ಗಿಯಮ ಫನ್ ಈರನಮಕ 34/4, 134/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.47 0.092 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

149 CDB  R& R ಸಣಣಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಹಕ್ಕಕಯಂಖನಮಕ 21/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.092 ಎಸ್.ಫ.ಐ

150 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಮಯ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

151 CDB  R& R ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ದಸ 138, 19/3 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

152 CDB  R& R ಳವಣಣ ಫನ್ ಸಣಣಯಂಖ 192/5 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

153 CDB  R& R ದಲಡಡಮಯ ಫನ ಬೋಭಮಯ 191/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

154 CDB  R& R ಯಂಖಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 116/4 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.12 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

155 CDB  R& R ದಲಡಿಡೋಯ ಫನ್ ಷಂಚ 209/16 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.06 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

156 CDB  R& R ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ರಂಜಿನಮಕ 72 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

157 CDB  R& R ಶ್ಂಔರನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 67/23 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

158 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಮಕ 67/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.27 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

159 CDB  R& R ಸುಳೋಲ್ಬಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 67 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

160 CDB  R& R ಖಂಗಿೂಬಮ ಷಲೋಂ ನರಮಣನಮಕ 67/35 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

161 CDB  R& R ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ವೋವಯನಮಕ 194 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.40 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

162 CDB  R& R ಹನುಭಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 47/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.35 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

163 CDB  R& R ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಶಭನಮಕ 67/38 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.80 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

164 CDB  R& R ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮ 226 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.80 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

165 CDB  R& R ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 209/1 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.90 0.06 ಷನರ ಬಯಂಸ

166 CDB  R& R ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 27/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 0.50 0.09 ಎಸ್.ಫ.ಐ

167 CDB  R& R ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಖರಷಯಗೌಡ 48/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 1.00 0.09 ಎಸ್.ಫ.ಐ

168 CDB  R& R ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಈರನಮಕ 200/1,  200/2 ಸಕರಮಟಟಣ ತಂಖು 1 1.00 0.09 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

169 CDB  R& R ಆನಂದಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 135/10, 135/1ಪೋ2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

170 CDB  R& R ವದದ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 72 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

171 CDB  R& R ೋಗನಂದ ಫನ್ ಲೋಯ 7/41 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

172 CDB  R& R ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 153/3, 158/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

173 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವದದರಭಮಯ 8 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

174 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಯುಳ 79, 101/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

175 CDB  R& R ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 6/3, 81/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

176 CDB  R& R ಫಸವರಜು ಫನ್ ಚನನಫಸ 29/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

177 CDB  R& R ನಖರಜು ಫನ್ ದೋವಯವದದ 107 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

178 CDB  R& R ರನ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ 157/10 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

179 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಜ 158/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

180 CDB  R& R ಔರೂೋನಂಹೋಖವಡ ಫನ್ ನಂಜಗೌಡ 22 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

181 CDB  R& R ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಂಖ 272 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

182 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಂಖ 272/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

183 CDB  R& R ರಕಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 157/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

184 CDB  R& R ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಲೋಯ 30/7 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

185 CDB  R& R ರಬುಔುಮಯ ಫನ್ ಯಂಖ 278/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

186 CDB  R& R ನೋಲ್ ಫನ್ ಹುರಮ 59, 37 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

187 CDB  R& R ರಬು ಫನ್ ತಿಭಮ 83/2, 83/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ



188 CDB  R& R ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 7/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

189 CDB  R& R ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 53 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

190 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ತಿಭಮ 21/2, 21/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

191 CDB  R& R ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 36/2, 7/7, 7/3ಎ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

192 CDB  R& R ಒಂಕಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರ 101/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

193 CDB  R& R ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 67/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

194 CDB  R& R ಭಯುಳಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ 58/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

195 CDB  R& R ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 153/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

196 CDB  R& R ಯಲ ಫನ್ ಯಂಖ 79, 42/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

197 CDB  R& R ಯಗು ಫನ್ ಒಂಕಯಭಲತಿಯ 197, 196 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

198 CDB  R& R ಚನನಫಸ ಫನ್ ಫಸ 39/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

199 CDB  R& R ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 28 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

200 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಫದರ 203/1, 196/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

201 CDB  R& R ಷಲ್ ಫನ್ ,ಭಯುಳ 146/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

202 CDB  R& R ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 280 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

203 CDB  R& R ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭ 138 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

204 CDB  R& R ರಸನನಔುಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡರಂಖ 161 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

205 CDB  R& R ಔಲ್ೂ ಫನ್ ಳವನಂಜ 43/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

206 CDB  R& R ರಜ ಫನ್ ಭಯುಳ 84/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

207 CDB  R& R ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಳವರಂಖ 28/14, 132, 142 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

208 CDB  R& R ನಟರಜ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 44 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

209 CDB  R& R ತಿಭಮ ಫನ್ ಗಿಯಮ 22/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

210 CDB  R& R ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಯಂಖ 69/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

211 CDB  R& R ಳವಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಖ 25/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

212 CDB  R& R ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 71, 25/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

213 CDB  R& R ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 42/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

214 CDB  R& R ವದದ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 59 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

215 CDB  R& R ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಫಸ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

216 CDB  R& R ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 56 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.11 0.03531 ಷನರ ಬಯಂಸ

217 CDB  R& R ಉಲ್ುಗಬಲೋಲ ಫನ್ ಈರಬಲೋಲ 91/102 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

218 CDB  R& R ಷಂಚ ಫನ್ ಭಯಮ 210/5, 156/2, 100/4,98/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

219 CDB  R& R ಷಂಚ ಫನ್ ವದರಭ 42/5, 42/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

220 CDB  R& R ಲಜಮ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 28/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

221 CDB  R& R ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 132 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

222 CDB  R& R ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔಯಮ 102/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

223 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಭಡ 28/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

224 CDB  R& R ರಭಮಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಮಯ 20/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

225 CDB  R& R ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 177/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

226 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 178 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

227 CDB  R& R ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಉಜಿಜನ 108/113 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

228 CDB  R& R ನಖರಜ ಫನ್ ಭಯಮ 30 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

229 CDB  R& R ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಭ ಭಲ್ೂ 32/10 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

230 CDB  R& R ಅನುಸಲಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭ 142 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

231 CDB  R& R ರಭನಮಕ ಫನ್ ನಯವಂಖನಮಕ 187/5ಫ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

232 CDB  R& R ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ಭಶೋಶ್ವಯ 198/5, 198/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

233 CDB  R& R ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣಣ 195/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

234 CDB  R& R ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 187/8 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

235 CDB  R& R ಶ್ಔುಂತಲ್ ಷಲೋಂ ಮಲ್ೂ 187/8 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

236 CDB  R& R ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 77/, 95/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

237 CDB  R& R ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಬುತ 20/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

238 CDB  R& R ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 159 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

239 CDB  R& R ಜಮದೋವಭುತಿಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 178, 201 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

240 CDB  R& R ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ರಜ 284/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

241 CDB  R& R ಒಂಕಯ ಫನ್ ಗಿಯಮಣಣ 15/0, 152/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

242 CDB  R& R ಫಸವರಜ ಫನ್ ಖಂಖಣಣ 77 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

243 CDB  R& R ಮಲ್ೂ ಫನ್ ಔಯಮ 130/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

244 CDB  R& R ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 39/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

245 CDB  R& R ಷಲಟರಭಮ ಷಲೋಭ ಫಸ 127/21, 84/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

246 CDB  R& R ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 158/1ಎ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

247 CDB  R& R ಒಂಕಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 47 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.16 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

248 CDB  R& R ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಭ ಚಂದರ 1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

249 CDB  R& R ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳೋಕಯ 22 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

250 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ನಹಲೋಜಿರವ್ 135 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

251 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 122 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ



252 CDB  R& R ನಜಖುಣ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 25/3, 52/5 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

253 CDB  R& R ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 249 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

254 CDB  R& R ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ
97/3, 

58/315/2ಫ3,98/2
ಂಚನಹಱಳ

ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

255 CDB  R& R ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಔಯಮ 136/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.15 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

256 CDB  R& R ಬಟಯ ಫನ್ ಫಸವರಜು 24 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

257 CDB  R& R ಫಸವರಜ ಫನ್ ನಂಜ 140 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.16 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

258 CDB  R& R ಚನನಫಸ ಫನ್ ಭಯುಳ 115 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

259 CDB  R& R ಷಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಹನುಭ 5/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

260 CDB  R& R ಳೈಱ ಷಲೋಂ ರಕಶ್ 107 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

261 CDB  R& R ಳವನಂಜ ಫನ್ ನಂಜ 112/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

262 CDB  R& R ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 119 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

263 CDB  R& R ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಗಿಯಮ 47,152/5,152 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

264 CDB  R& R ಳವ ಫನ್ ಳವನಂಜ 119 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋನ ಬಯಂಸ

265 CDB  R& R ಲೋಣಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 26 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

266 CDB  R& R ದೋವಯವದದ ಫ್ ಯೋವಣಣ 86, 109 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

267 CDB  R& R ದೋವರಜ್ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 59/1, 8/ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

268 CDB  R& R ಧಭಯಯತನಔಯ ಫನ್ ಭಯುಲ್ವದದ 118/11, 126/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

269 CDB  R& R ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭುತಿಯ 99 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.16 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

270 CDB  R& R ಭಯುಲ್ ಫನ್ ಷಲಡ 33/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

271 CDB  R& R ಭಯುಲ್ ಫನ್ ಗಿಯಮ 83, 84 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

272 CDB  R& R ರಸನನ ಫನ್ ಲೋದಭಲತಿಯ 122 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

273 CDB  R& R ಯಲಔುಭರ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 101 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

274 CDB  R& R ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 79 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

275 CDB  R& R ಮಳಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯಮ 5 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

276 CDB  R& R ಷಲಟಲಟಯಮಯ ಫನ್ ಖುಯುಫಸಮಯ 42 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

277 CDB  R& R ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 64, 15/2ಫ4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

278 CDB  R& R ಷಂಚ ಫನ್ ವದರಭ 7/11 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

279 CDB  R& R ಷಟಟರಂಖ ಫನ್ ನಂಖ 8/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

280 CDB  R& R ನಯ ಫನ್ ಭೈಱಯ 36/3, 41/1ಎ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

281 CDB  R& R ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋದಭಲತಿಯ 24/3ಎ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

282 CDB  R& R ಜಮಣಣ ಫನ್ ಕಡ 154/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಎಸ್.ಫ.ಐ

283 CDB  R& R ನಖ ಫನ್ ಮಲ್ೂ 37/198 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

284 CDB  R& R ಭಷರಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 118, 10, 54 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

285 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 39/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

286 CDB  R& R ವದರಭ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 53 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

287 CDB  R& R ಯಂಖ ಫನ್ ಯಶ್ುರಭ 48, 31/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

288 CDB  R& R ಚೌಡ ಫನ್ ಷಭಚ 7 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

289 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಯುಳ 24 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

290 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭೋಲ್ 89/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

291 CDB  R& R ಚಂದ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 38 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

292 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 71 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

293 CDB  R& R ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 71, 25/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

294 CDB  R& R ಭಯಮ ಫನ್ ರಭಣಣ 61/2, 39/ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

295 CDB  R& R ನಖರಜಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಲೋಯಮಯ 7, 59 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

296 CDB  R& R ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಯಂಖ 197/22, 76 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

297 CDB  R& R ಧಭಯಣಣ ಫನ್ ಭಯುಳ 169 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

298 CDB  R& R ಒಂಕಯ ಫನ್ ಚಿಖಟಿೋಯ 6/20, 83/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

299 CDB  R& R ನಂಖ ಫನ್ ನಂಜ 170/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

300 CDB  R& R ದೋವರಜು ಫನ್ ಫಸ 28/17 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

301 CDB  R& R ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಳವರಂಖ 28/12 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

302 CDB  R& R ದೋಲಯಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ಔಂಠ 33 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

303 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಯುಳ 53 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

304 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳವಔುಮರ್ 33 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

305 CDB  R& R ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮರ್ 24/2ಫ4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

306 CDB  R& R ಫಸ ಫನ್ ನಂಜ 57/3, 5/8 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

307 CDB  R& R ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಔಯಮ 7/5 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ರಖತಿ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಔಟ

308 CDB  R& R ಮದ ಫನ್ ಲೋಯಣಣ 27 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

309 CDB  R& R ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 3/1, 52/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

310 CDB  R& R ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 117/5 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

311 CDB  R& R ಯಂಖ ಫನ್ ಂತ 129 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

312 CDB  R& R ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಮಯ 82/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

313 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 217 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

314 CDB  R& R ಳವಣಣ ಫನ್ ರಭ 187/8 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

315 CDB  R& R ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 24/4ಫ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ



316 CDB  R& R ಔುಮಯ ಫನ್ ಈಯಗ 153 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

317 CDB  R& R ಳರೋಔಂಠ ಫನ್ ಫಸ 135/8, 135/12, 135/14 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

318 CDB  R& R ಭಯುಳಮಯ ಫನ್ ನಯಯಂಜನಭಲತಿಯ 85 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

319 CDB  R& R ಫಸ ಫನ್ ಳವರಂಖ 132 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

320 CDB  R& R ಲಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯ 133 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

321 CDB  R& R ಆ ಷಲೋಂ ಭನು 161 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

322 CDB  R& R ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 8/1, 1/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

323 CDB  R& R ಔುಮಯ ಫನ್ ಳವರಂಖ 249 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

324 CDB  R& R ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಭ ಭಯಮ 6/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.20 0.0642 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

325 CDB  R& R ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 14/7 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

326 CDB  R& R ಮಳಭಮ ಷಲೋಭ ಷಂಚ 50, 197/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

327 CDB  R& R ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಫಸ 39/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

328 CDB  R& R ತೋಜಸ್ ಫನ್ ಳೋಔಯ 297 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

329 CDB  R& R ಚನನಫಸ ಫನ್ ಫಸ 157 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

330 CDB  R& R ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಕಡ 70, 41 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

331 CDB  R& R ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸ 74, 146 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

332 CDB  R& R ಮಲ್ೂ ಫನ್ ಸಂಔ 194/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

333 CDB  R& R ವದರಭಔಕ ಷಲೋಭ ಭಲ್ೂ 135/13, 259 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

334 CDB  R& R ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

335 CDB  R& R ಭಲ್ೂ ಫನ್ ನಂಜ 135, 136 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

336 CDB  R& R ಭೋನಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಜಮದೋವಭಲತಿಯ 268 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

337 CDB  R& R ಭಂಜುನಥ 41 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346

338 CDB  R& R ಲ್ಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ಸಂಔ 49/2, 42/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

339 CDB  R& R ಫಸವರಜ ಫನ್ ನಖ 81/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

340 CDB  R& R ಷ.ಎಂ ಜಮಭಮ 57/1ಫ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

341 CDB  R& R ಯಂಖ ಫನ್ ಭಯುಳ 152/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

342 CDB  R& R ಯಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 213/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

343 CDB  R& R ಸುದಶ್ಯನ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 68 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಆಕ್ಕ್ಸ್ ಬಯಂಸ

344 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ 21 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

345 CDB  R& R ಳೈಱ ಷಲೋಭ ಚಿಖಭಲ್ೂ 26, 25 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

346 CDB  R& R ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಶಲನನ 30/61 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

347 CDB  R& R ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಷಂಚ 209/4, 15 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

348 CDB  R& R ಷಟಟರಭ ಫನ್ ಸಣಣಷಂಚ 66 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

349 CDB  R& R ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ರಭಣಣ 38 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

350 CDB  R& R ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ದನಬಲೋಲ 20/15 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

351 CDB  R& R ತಿಭಮ ಫನ್ ಯಂಖ 129/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

352 CDB  R& R ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 202 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

353 CDB  R& R ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 60/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

354 CDB  R& R ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಶಲನನ 159 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

355 CDB  R& R ಖವಯಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ 80/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

356 CDB  R& R ತಿಭಮ ಫನ್ ಯಂಖ 10/3, 60/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

357 CDB  R& R ಲಜಮ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 98 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

358 CDB  R& R ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 39/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

359 CDB  R& R ನಂಜುಭಡ ಫನ್ ಯುದರ 203/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

360 CDB  R& R ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜ 47/ಎಎ, 131/4ಎ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

361 CDB  R& R ರೋಱವತಿ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 36/23, 69 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

362 CDB  R& R ಯೋವಣಣಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಲೋಯಮಯ 4/36,101/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

363 CDB  R& R ಭಂಜ ಫನ್ ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ 29/6, ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

364 CDB  R& R ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 59/8, 15/9 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

365 CDB  R& R ರಭ ಫನ್ ಭಯುಳ 131, 199 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

366 CDB  R& R ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 64/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

367 CDB  R& R ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಒಂಕಯ 114, 118 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

368 CDB  R& R ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 137 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

369 CDB  R& R ಚನನಫಸ ಫನ್ ನೋಲ್ಔುಂಠ 72/2, 73/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

370 CDB  R& R ಜಮಭಮ ಷಲೋಭ ರಂಖ 44 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

371 CDB  R& R ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣಣ 50/3, 50/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

372 CDB  R& R ಳೋಕಯ ಫನ್ ಫಸ 81/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

373 CDB  R& R ನಖರಜ ಫನ್ ,ಭರೂೋಶ್ 156/2, 25/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

374 CDB  R& R ಚನನಫಸ ಫನ್ ಗಿಯಮ 45 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

375 CDB  R& R ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 139 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

376 CDB  R& R ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 248/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

377 CDB  R& R ಶ್ಳಧಯ ಫನ್ ಫಸ 156, 284/4, 218/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

378 CDB  R& R ಫಸವರಜು ಫನ್ ಭಯುಳ 114 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

379 CDB  R& R ಚಂದರಳೋಝಯ ಫನ್ ಭಯುಲ್ವದದ 9/5, 34/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ



380 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ನಂಜ 9/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

381 CDB  R& R ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 152 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

382 CDB  R& R ನಂಖ ಫನ್ ಹುಱಮ 59, 7/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

383 CDB  R& R ಒಂಕಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 47/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

384 CDB  R& R ಭಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 79 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

385 CDB  R& R ಮಳಲೋಧಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟ 83 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

386 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಚನನಫಸ 211 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

387 CDB  R& R ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 88/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

388 CDB  R& R ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 133/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

389 CDB  R& R ಔುಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮ "28/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

390 CDB  R& R ಳಳನಂದಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸವಮಯ 55/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

391 CDB  R& R ನಖರಜಫನ್ ತಭಮ 88/4 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

392 CDB  R& R ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 28/10 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

393 CDB  R& R ನಖರಜ ಫನ್ ಷಲಟಲಟಯ 46/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

394 CDB  R& R ನಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 40/2ಫ ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

395 CDB  R& R ನಂಖ ಫನ್ ಭಲಡೂಗಿಯಮ 10/32 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

396 CDB  R& R ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಯಂಖ 198/22 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

397 CDB  R& R ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 137 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

398 CDB  R& R ರಭ ಫನ್ ಶಲಱಮ 30/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

399 CDB  R& R ಭಯುಳ ಫನ್ ನಂಜ 140 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.05457 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

400 CDB  R& R ಯುದರ ಫನ್ ಭಯುಳ 213/1 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

401 CDB  R& R ಳವಣಣ ಫನ್ ಳವರಂಖ 29 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

402 CDB  R& R ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 36 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

403 CDB  R& R ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಯಂಖ 83/2, 88/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

404 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಇಟಿಟ್ಎ ತಿಮಮಬಲೋಲ 131/6 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಷನರ ಬಯಂಸ

405 CDB  R& R ಶ್ಳೋಧಯ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 133/5 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.26 0.08346 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

406 CDB  R& R ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 28/1 ವಂಖಟಹಯ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

407 CDB  R& R ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಗೌಡ 60/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

408 CDB  R& R ಳವ ಫನ್ ದೋಲಯ 1/3 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.09706 ಎಸ್.ಫ.ಐ

409 CDB  R& R ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಯುಭಲ್ೂಮಯ 17/2 ವಂಖಟಹಯ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಫ.ಐ

410 CDB  R& R ಔಱವತಿ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 209 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಫ.ಐ

411 CDB  R& R ಳಡೂ ಫನ್ ಔದುಯ 31/1, 31/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

412 CDB  R& R ಔದುಯ ಫನ್ ಗಿಡಡ 8/2, 28/2 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಫ.ಐ

413 CDB  R& R ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 209 ಂಚನಹಱಳ ತಂಖು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಫ.ಐ

414 CDB R&R AEP ರಭಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಔಕರಭಗೌಡ 56/1, 25/3ಎ1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

415 CDB R&R AEP ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 157/2ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.40 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

416 CDB R&R AEP ತಿಭಮಫನ್  ಹಲೋಲಂದ 22/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

417 CDB R&R AEP ರಜು ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 157/2ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.42 0.128 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

418 CDB R&R AEP ಳವಣಣ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 167/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.40 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

419 CDB R&R AEP ತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 167/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

420 CDB R&R AEP ಮಳಲೋದಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 258 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

421 CDB R&R AEP ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 144/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

422 CDB R&R AEP ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 42/12, 42/11, 42/13 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

423 CDB R&R AEP ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 58/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

424 CDB R&R AEP ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 157/2ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

425 CDB R&R AEP ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 15/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

426 CDB R&R AEP ಳವಣಣನಮಕ ಫನ್ ದೋವಯನಮಕ 59/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

427 CDB R&R AEP ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 54/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

428 CDB R&R AEP ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 157/2ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.14 0.0448 ಎಸ್.ಫ.ಐ

429 CDB R&R AEP ತಿಭಮ ಫನ್ ನಖನಮಕ 150/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

430 CDB R&R AEP ವಯದಭಮ ಷಲೋಂತಿಭಮನಮಕ 149/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

431 CDB R&R AEP ಆನಂದ ಫನ್ ಸಣಣ 24/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

432 CDB R&R AEP ಜಮರಭ ಫನ್ ದಲಡಡರಭಮಯ 3/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

433 CDB R&R AEP ನಂಖರಜು ಫನ್ ಖುಡಡನಮಕ 50/1, 49 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

434 CDB R&R AEP ದಲಡಡಜಜಮಯ ಫನ್ ಸಣಣ 24/8, 23/3, 1/2, 1/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

435 CDB R&R AEP ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋಲ ಷಲೋಂ ಯಂಖಶವಭ 24/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.40 0.128 ಷನರ ನಯಂಸ

436 CDB R&R AEP ಜಟಂಗಿ ರಭಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡರಭ 3/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

437 CDB R&R AEP ಜಮರಭಮಯ ಫನ್ ಔುಮರಭಗೌಡ 64/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ 

438 CDB R&R AEP ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ 24/21 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.40 0.128 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

439 CDB R&R AEP ಭಯುಳ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 167/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಹೋಟ 1 0.41 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

440 CDB R&R AEP ಭಂಜುನಥ ಫನ್  ಯಂಖನಮಕ 43/-1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

441 CDB R&R AEP ಭಂಜ ಫನ್ ರಭನಮಕ 167/4 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.40 0.12 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

442 CDB R&R AEP ಖುಡಡನಮಕ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 41/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

443 CDB R&R AEP ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 200/17 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ



444 CDB R&R AEP ಕಂತ ಫನ್ ಹನುಭ 200/12 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

445 CDB R&R AEP ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಶ್ಯಥ 187/8 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 1.00 0.144 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

446 CDB R&R AEP ಹಲೋಲಂದ 75/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂಖಡ ಟಹೋಟ 1 0.90 0.16 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ 

447 CDB R&R AEP ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಹಲಲಂದನಮಕ 180/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 1.00 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

448 CDB R&R AEP ನಖನಮಕ ಫನ್ ಔಯಮನಮಕ 200/4 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

449 CDB R&R AEP ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ 40/7 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

450 CDB R&R AEP ಅಣಣನಮಕ ಫನ್ ರಮನಮಕ 45/6 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

451 CDB R&R AEP ಶೋಮಬಮ ಷಲಂ ವೋಳನಮಕ 106 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 1.46 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

452 CDB R&R AEP ಭಂಜನಮಕ ಯಲಪನಮಕ 37/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.68 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

453 CDB R&R AEP ವಲೋಭನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 71/1, 82/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.46 0.128 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

454 CDB R&R AEP ಹಜಯನಮಕ ಫನ್ ಸಕರನಮಕ 89/12 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

455 CDB R&R AEP ಲ್ಱಯನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 81/15 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.55 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

456 CDB R&R AEP ಚಿತರನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 71/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.26 0.08 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

457 CDB R&R AEP ರಮನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 170/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 1.00 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

458 CDB R&R AEP ಔಭರಬಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜನಮಕ 97/3 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

459 CDB R&R AEP ರಮನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 200/16 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

460 CDB R&R AEP ಭೋಞಯನಮಕ ಫನ್ ಬೋಭನಮಕ 67/18 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

461 CDB R&R AEP ಭನಯನಮಕ ಫನ್ ನಯವಂಹನಮಕ 67/1 , 79/392 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.50 0.16 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

462 CDB R&R AEP ದೋನಯನಮಕ ಫನ್ ಗಿಡಡನಮಕ 67/37 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.26 0.08 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

463 CDB R&R AEP ತವಯನಮಕ ಫನ್ ನಯವಂಹನಮಕ 182 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

464 CDB R&R AEP ಸುಳರ ಬಮ ಫನ್ ಫಜನನಮಕ 190/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ಬಯಂಸ ಬಯಲೋಡ

465 CDB R&R AEP ಧನಪಲ್ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 75/3 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

466 CDB R&R AEP ವದದನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 95/4 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.37 0.115 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

467 CDB R&R AEP ಫಲದಮನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 67/39 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

468 CDB R&R AEP ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 77/1,76/1 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.36 0.115 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

469 CDB R&R AEP ಉನಯನಮಕ ಫನ್ ಶಮಯನಮಕ 85 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.53 0.15 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

470 CDB R&R AEP ಭರೂೋನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 176/8 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 1.05 0.14 ಎಸ್.ಫ.ಐ

471 CDB R&R AEP ವದದನಮಕ ಫನ್ ವೋಳಯನಮಕ 198/2 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

472 CDB R&R AEP ಲ್ಚಚನಮಕ ಫನ್ ದೋಯನಮಕ 70 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಹೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

473 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 71/p4. 1b2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.33 0.14995

474 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ್ ಫನ್ ಯಂಖ 76/2 76/9 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.2766

475 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಶವಭ 367, 377, 378, 379 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.25

476 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ ರೋನಳಸ್ ಫನ್ ಜಟಂಖ 918 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.16356

477 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 177, 81/1, 81/17 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.1626

478 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 90/3ap2, 109/1p3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1955

479 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಗು ಫನ್ ಭಲ್ೂ 1/162 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3026

480 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 4/1p4, 41/1p2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.2648

481 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ  ಫನ್ ಭಯಮ 114 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.33

482 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ದಕ್ಷಿಣಭಲತಿಯ 13/4a ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1762

483 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 206/3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.80 0.302

484 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ನಯಸಮಯ 67/p1, 37/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.17

485 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಷಟಟಲೋಯ 75/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

486 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಶವಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 177/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.40 0.18

487 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ 18, 18/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.355

488 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 5/12, 5/p2, 6/9 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

489 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 34/2, 4/4p57 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1526

490 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 66/1, 66/6, 67/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2989

491 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 122/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.2256

492 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಮಯ 25/1, 25/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

493 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 225/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.348

494 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 70/pcbk9p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2532

495 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರವ್ 68/2a2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.1773

496 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಔಯಮ 43/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

497 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 107/p5, 180/p5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.76

498 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 14/1, 16/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.52

499 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯ 28/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.216

500 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಟಿ ಯಲ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 203, 75/5, 74/7, 149 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.29

501 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಭುದದ 7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

502 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ಔುಂಟ 122/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.12643

503 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ರಭಮಯ 122/2, 124 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

504 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಖ 117/p7 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.30 0.1063

505 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸದಳವ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 726, 70/a52 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.169

506 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದರಜ ಫನ್ ದಸ 124/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

507 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮರಮ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 6/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3



508 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಂಜಯ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 651/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.28035

509 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್  ಸಖುನ 86/p4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3497

510 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಫೋಯ 413/1 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.54 0.204

511 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದರಜು ಫನ್ ದಸ 145/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.264

512 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಣಣ ಫನ್ ಲೋಯಣಣ 403 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

513 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಧುಸಲಧನ ಫನ್ ನರಮಣ 901/p ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.295

514 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ನಳಯಣ 88/p2, 93, 41/6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.18

515 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಸಣಣತಿಭಮ 70/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

516 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 104 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3494

517 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಜಮ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಲೋಯತ 1085/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2677

518 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 70/10p-p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.221

519 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಸ 137/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3494

520 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಯಮ 111 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.33

521 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಮಯ 14/3p, 100, 120 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3024

522 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟನಮಕ ಫನ್ ೋಕಯನಮಕ 70/b35 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3015

523 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ರಜ 71/p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.347

524 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಿಭಮ 616 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.189

525 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 228/p5 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.1698

526 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 142/p1, 42/p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.187

527 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/44-p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.348

528 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಲೋಯ 1089/p, 1088/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

529 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ ಫನ್ ಹುಚಚ 68 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

530 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ೆ್ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 10/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

531 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಖುಯುನಂಜ 103/4, 83/11 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

532 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಚ್ಲೋಭಭಮ 6/9, 20/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.59 0.223

533 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಟರಜು ಫನ್ ಣಿಮರಜ್ 109 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2997

534 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರ 42/1p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

535 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ರಭ 18/2, 595/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3493

536 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಯಂಖ 54/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

537 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಿಭಮ 126 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.24 0.124

538 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 80, 2, 80, 3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2988

539 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 4/2, 21/8 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

540 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಳವಣಣ 199/2a, 199/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.18915

541 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 1089/p-2, 1085/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2966

542 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭಂತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 105 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

543 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 70/167p, 97 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3635

544 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ NT ಳವಣಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 238/2, 238/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.36 0.1556

545 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ವದದ 207/3, 129/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.169

546 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಫಳ ಫನ್ ತಿಭಮ 139/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.302

547 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಂತಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 6/p17 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3014

548 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋನಳಸ್ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 167, 420/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.33

549 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 74/1, 72/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.189

550 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕ್ಕಯಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ದೋಹೋಜಿರವ್ 38/4, 38/8 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.149

551 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಪಂಡುಯಂಖರವ್ 38/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.1498

552 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಮೌಱ 70/p1-p50 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.349

553 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಳವಯುದರ 70/a52 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.169

554 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋನಳಸ್ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 174/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.12 0.189

555 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತರಜು ಫನ್ ಳರೋನಳಸ್ 125/2, 125/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.06224

556 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋನಳಸ್ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 176 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 - 0.33

557 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಯುದರ 70/1p-p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2966

558 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಂಡುಯಂಖರವ್ ಫನ್ ಮದವಭಲತಿಯ 1/bk1129p ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.189

559 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಗಿಯಮ 48, 51, 51 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

560 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭಂತ್ ಫನ್ ಔುಮಯ 52/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

561 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತರಜು ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಳಟಿಟ 83/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.158

562 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 1796, 172, 187 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3357

563 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದಲರೋಜಿರವ್ ಫನ್ ಭೈಱಯ 72/1b ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.21 0.108

564 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಳವನಂಜ 4/4p4, 4/4p6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1776

565 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ನಂಜಲ್ 455 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.226

566 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ತಿಭಮ 1, 49/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1906

567 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 164/11, 42/23 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

568 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 6/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

569 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ 65 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8079

570 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರ 42/7, 42/8 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

571 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 24, 60 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.361



572 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್ ಫನ್ ಭಲತಿಯ 36 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.979

573 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 32/p1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.312

574 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್ ಫನ್ ಔಲ್ುಮಯುಡ 80/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.175

575 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ುಮಯುಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 9/1p1, 61/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0255

576 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜ 28/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.2972

577 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಜಮ ರಕಶ್ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 67/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

578 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 12/9 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1765

579 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ 33/1, 33/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.50 0.205

580 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 80/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.156

581 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 9/1p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

582 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 70/1p7 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3

583 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 21/p1, 55/p2, 49/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3616

584 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದರಜು ಫನ್ ದಸ 144/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2885

585 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಸ 143/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2885

586 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಸ 56/2, 57/2p4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.316

587 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಖಂಖ 288/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.241

588 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 13/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.3649

589 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ರಭರಂಖ 416, 508, 510 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3309

590 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಷಟಟ 420, 456, 476 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.2719

591 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಭೋಯಂದರ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 147 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.1948

592 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋದಭಲತಯಮಯ ಫನ್ ಲಶ್ವನಥಮಯ 491 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.1804

593 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 63/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3494

594 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶವಭ ಫನ್ ಶಲಸಳ 232, 4/3/6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.143

595 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧಭಮ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 63/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3434

596 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವ ಫನ್ ದಲಡಡಭಲ್ೂ 232/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

597 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟ 30/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2956

598 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜ ಫನ್ ಫೋಯ 11/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2956

599 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಔಱ ಷಲೋಂ ಷಂಡಿರಔ 70/bna4bp ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2956

600 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಂತಲೋಯೋಗೌಡ 42/1, 311/p-p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.28

601 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/b42 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3477

602 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಳಔಱ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 36 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

603 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ನೋಲ್ 2/1bp3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

604 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ವದದ 159/1, 163/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.26

605 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 19/p8 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.90 0.30549

606 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟ 3/8, 3/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3

607 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಚನನಫಸ 4/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

608 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡರಂಖ 196/p7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

609 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 33/1, 33/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.205

610 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭೋಗೌಡ 775 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

611 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 242/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.32465

612 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 774 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.52386

613 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಶ್ವನಥ್ ಫನ್ ರಭ 60 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2268

614 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.182

615 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ರಜ 253/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.46 0.173

616 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಶಲೋಫಳ 232/4, 233, 232 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

617 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 242/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1855

618 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಕ್ಷ್ನಥ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 70/9p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.355

619 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 218/1, 44/10 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.25

620 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರದೋಪ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 14/6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.225

621 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್  ತುಕರಮ್ 17/p14 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2055

622 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋಳಸಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭ 76, 285, 29 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.295

623 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಸಲತಯ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕರ್ 70/BK35 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3125

624 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋದವತಿ ಷಲೋಂ ಪಂಡುಯಂಖ 1085/1 ಶಮನಯ ಬಱ 1 1.00 0.3477

625 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 14/3a ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1947

626 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಖಲಮ 16/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3

627 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಷರಂಖ 77/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.155

628 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಯಂಖನಥ್ 11/1, 11/4 ಶಮನಯ ಭಣಸು 1 0.41 0.155

629 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಫಸ 26/1, 26/2, 34 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1567

630 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ವದದ 10/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.264

631 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ ರಭ 76, 28/3, 29/3, 70 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.335

632 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಭಯವದದ 475/2, 481, 484 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.226

633 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 4/33 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.173

634 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಯಸ 190/2p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3026

635 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಶವಭ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/block 12 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302



636 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಜಮಣಣ 101, 101/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.166

637 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಂತೋಗೌಡ 11/1, 11/1, 14 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2279

638 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವಣಣ ಫನ್ ಭುತತೋಗೌಡ 153 / 61/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.25

639 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 181/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.347

640 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಫಸ 88 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.297

641 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 22 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.358

642 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ರಹಱಾದ 675/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.28475

643 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋ ಔಯಮ 676/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.16

644 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 27/1, 24/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 - 0.35

645 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಈಯಣ ಣ 120 ಶಮನಯ ಬಱ 1 1.00 0.364

646 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/p-p23 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.291

647 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಚನನಫಸ 114/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 - 0.3494

648 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಖಲಮ 470, 483 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.182

649 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಫಲಭಮಣಣ 27 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.10 0.193

650 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜ 676/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.166

651 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 61/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.1638

652 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 80/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.175

653 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಪಕ್ಕೋಯ 4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.33

654 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅನಂತರಭು 22/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.349

655 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಖಲಯಂಖ 831 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.2913

656 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 16/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.204

657 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಷಲ್ 66 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.199

658 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 63/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.189

659 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಔುದುಯ 82 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.173

660 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದ ಫನ್ ಬೈಯ 16/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.36

661 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧನಂಜಯ್ ಫನ್ ನಯವಂಹ 15/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.353

662 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಗಿೋಯಥಭಮ ಷಲೋಂ ಳವರಂಖ 68/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

663 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 63/9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4198

664 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಯಂಖ 25/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

665 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 29/1p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.14 0.545

666 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಯಮ 15/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.90 0.76487

667 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 69/9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 0.422

668 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ೂ ಫನ್ ನಯದ 164/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.00 0.8885

669 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಸಣಣವದರಭ 5/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.505

670 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ರಭಮಯ 94/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.7055

671 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖ ಫನ್ ನಂಖ 110/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.39 0.7055

672 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಂಜಿೋವ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 63/8 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.17 0.422

673 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ದೋವ 21/1, 32/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.00 0.808

674 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಚಿಔಕಫಸ 176 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.10 0.505

675 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ದಲಡಟಮಯ 79/p5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 0.707

676 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಔರೂೋನಂಖ 161/1b ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.30 0.505

677 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 29/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.42

678 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 24 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.8884

679 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 22/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.4232

680 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ರಭ 10/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.13 0.505

681 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 12/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.36 0.3976

682 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್ ಷಲ್ ಫನ್ ವದದ 142/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.21 0.505

683 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಔರೂೋನಂಖ 161/2 ಶಮನಯ ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 0.60 0.606

684 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 15/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

685 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಜಜಮಯ ಫನ್ ವದದ 11/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

686 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಫಬೋರ್ ಶಬ್ ಫನ್ ಲ್ಂಖಡಿಶಬ್ 79/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.778

687 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲಂಔಟ 77 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

688 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಜ 46/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.422

689 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯರಮ ಫನ್ ತಿಭಮ 52/2c1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.30 0.43435

690 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಯಂಖ 24, 25 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.30 0.7055

691 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಸಂಖ 25/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.00 0.7972

692 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧಯ ಫನ್ ಫಸ 76/p15 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.10 0.8885

693 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಯುದರ ಫನ್ ಬೈಯ 66/17 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.16 0.5656

694 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಮಯ ಫನ್ ಚಂದಮಯ 61/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 0.422

695 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ರಭ 70/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.19 0.5959

696 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 0.606

697 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಪಱಕ್ಷ್ಭಮ 73/2p2, 2p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.606

698 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಯಂಖ 68/1p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.28 0.686

699 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 15/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 0.705



700 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯಗೌಡ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 21/p2, 55/p1, 65/1, 49/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 4.06 0.347

701 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದರಂಖ ಫನ್ ಳವಣಣ 54/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.30 0.251

702 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವೋತ ಷಲೋಂ _ _ _ _ _ 80/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.403

703 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 676/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.167

704 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ - 4/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.14 0.157

705 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ತಿಭಮ 59 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2.00 0.296

706 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ - 5/1p-p10 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.25 0.22698

707 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 10/6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5.20 0.18

708 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಕ್ಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 74/3 ಶಮನಯ ಮವಷ 1 4.27 0.1396

709 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ಯುದರ 42/bb, 51/p2, 64/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.92 0.355

710 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 434/p14 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.166

711 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ನಯಸ 209/1-p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.00 0.302

712 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೈಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 16/5p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.18 0.219

713 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 25/4, 5/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.28 0.808

714 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 131/6 ಶಮನಯ ಫದನ 1 2.00 0.808

715 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಹಭದ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಬಬಶಬ್ 19 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 3.14 1.1523

716 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಯಮಯ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 124/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 2.00 0.1817

717 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಲೋನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 213/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 3.00 1.34069

718 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 16/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.9899

719 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ದೋಲಯ 183/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.30 0.707

720 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜ ಫನ್ ಫಸವರಜ 7/1b, 7/11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.38 0.7879

721 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 14/1-p1, 26/1, 10/1, 165/1, ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.78 0.285

722 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 167/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.44

723 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 31/14, 36/2, 55/4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.32 0.27787

724 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಷಣಣ 82/1 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.20 0.2269

725 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ 27/2b ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.21 0.606

726 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಬಳ 29/p6, 85/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

727 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವೋತಯಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 94/p2, 94/p3, 41 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

728 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ 53 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

729 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಔತರ್ ಬಖಂ ಷಲೋಂ ವೈಮದ್ ಮಶ್ಕಲ್ 18/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

730 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ರಭಣಣ 11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

731 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪತ ಫನ್ ನಲಯಲಂದ 36/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

732 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಖಲಯಂಖ 36/4p3, 36/9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

733 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಷಂಚ 1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.42858

734 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 26/1p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

735 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಶಲಟಟ 238 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

736 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ವದದಮಯ 93/2, 93/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

737 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂಕಜುಯನ 46/p5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.33 0.374

738 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂಮಯ 116/4, 25/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

739 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 223/4p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.4645

740 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ನಂಜ 19/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

741 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ನರಜ 63/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

742 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನ ಫನ್ ಔಯಮ 215/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

743 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 37/5p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

744 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ರಭ 48/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

745 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯ ಫನ್ ನಂಖ 35/1p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

746 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಳವರಂಖ 65/1b ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

747 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಫಸ 66/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

748 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಸ ಫನ್ ಅಜಜಖ 8/4p3 .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

749 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಕರನಮಕ ಫನ್ ಅಣಣದೋನನಮಕ 11/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

750 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಡಡದ ಫನ್ ಮಯ 13 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.454

751 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ ಫನ್ ಅಜಜಖ 8/4p2 .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

752 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ ೆ್ಔಯಮ 10/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

753 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 83 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.162

754 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಔಕ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 9/p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.87 0.1694

755 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 233/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

756 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 70/p1-p64 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.808

757 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಔುದುಯ 70/440 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

758 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ದೋಲಯ 70/p13-p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

759 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಹಭದ್ ಫನ್ ಯಳೋದ್ ಶಬ್ 3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

760 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 70/p1-p64 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

761 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ತಿಭಮ 267/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

762 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಸನನ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 8/p3, 279/5p3 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.61 0.221

763 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 236/p4, 41/6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.158



764 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 236, 242 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.24 0.081

765 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋಲಂದರ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 70/a85 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

766 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಷಲೋಂಭರೂೋಶ್ 67/2p1, 15/3 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.35 0.442

767 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 167/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

768 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 19/p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.87 0.878

769 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 62/5, 15/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.46755

770 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 41/p7, 83/p2, ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

771 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 12, 18/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

772 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಮ ಷಲೋಂ ಹಯೋಶ್ 135, 154 ಶಮನಯ ಫದನ 1 1.00 0.99

773 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಲ್ೂ ಫನ್ ಸಣಣ 25/3p1, 30/4, 25/1, 25/3p2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.216

774 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಭಂತ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 204/2, 208/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.40 1.34

775 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದರ 20/1, 21/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

776 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಇಂದರ ಫನ್ ಗಿಯಮ 10/4p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.803

777 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 23/1, 18/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

778 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಲ್ೂ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 31/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.52

779 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 25/2 ಶಮನಯ ಫದನ 1 0.80 0.79313

780 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಶೋಭಗಿಯಮ 7/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

781 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಸಣಣ 17/p6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

782 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ _ _ _ _ _ 4/4, 25/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

783 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಯಮಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ ವಯ 23/2b-p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3783

784 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 29/1, 30/1, 30/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.646

785 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಶವಭ 48/2, 48/9 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.30 0.226

786 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 134/2 ಶಮನಯ ಫದನ 1 0.29 0.328

787 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 153/2 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.56 0.21

788 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೈಲ್ಜ ಷಲೋಂ ನಂದಔುಮರ್ 61/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.6548

789 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಫುದಲ್ ಖದರ್ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಔಯೋಂ 16/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.65

790 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ _ _ _ _ _ 4/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3026

791 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ _ _ _ __ 18/8, 18/9 ಶಮನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.606

792 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 47 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.50 0.1645

793 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ _ _ __ __  ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 31/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

794 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ - 45 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

795 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರಚಮಯ 53/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.165

796 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಣಣ ಫನ್ ಗಿಡಡ 78/2p3, 125 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.355

797 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 19/2, 19/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.1563

798 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಯಂಖ 197/19, 408 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.2754

799 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಳೋಕಯ 63/1, 64/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.359

800 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 10/4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1984

801 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋಕಂತ ಫನ್ ಶಳಳರ್ 17/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.60 1.464

802 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧಕಂತ ಫನ್ ಶಳಳರ್ 17/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 1.088

803 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಖ 68/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.5238

804 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ - 17/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.32 1.2623

805 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಸತಯನರಮಣ 18/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.88 0.1825

806 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಜೋಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 4/18, 69, 1/4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.70 0.1456

807 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭನ ಫನ್ _ _ _ _ _ 47/1, 16/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.89 0.161

808 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದರಭ 68/1b2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.185

809 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 43/1a ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.70 0.2602

810 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಳಕಂತ್ ಫನ್ ಭಡಿಳಳ 17/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.60 1.536

811 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಭಕಂತ ಫನ್ ಶಳಳಯ 17/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.60 1.536

812 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣಜಜ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ105/2, 105/3, 96/16, 104/2, 105/8 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.355

813 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 12/5, 12/9, 50/4, 50/2, 50/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.2156

814 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಲಟ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂ 50/1-25 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.00 0.3783

815 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುವಣಯಭಮ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 46/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.8491

816 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ದೋವಯ 35/2, 36/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.70 0.14256

817 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಭತ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮರ್ 95/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1822

818 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಲಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಕಱೋಗೌಡ 78/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3474

819 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 26/3 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.00 0.317

820 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 16/11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.7677

821 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 13/2a, 13/2c ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.98762

822 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 27/2, 27/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3239

823 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಯೋಣುಔ 77/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

824 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 44/1 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.27 0.1254

825 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ವದದಮಯ 34/2 ಶಮನಯ ಮವಷ 1 1.00 0.191

826 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 184/9 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1745

827 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ನಖರಜು 158/1, 41/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.2659



828 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 24/4, 24/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.2646

829 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಲಂಟಶ್ ಫನ್ ಭೈಱಯ 34/2ap1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.1692

830 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ ಫನ್ ಯಂಖ 14/1p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

831 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಭಯಮ 1/26, 1/12p2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.60 0.1379

832 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂಕಜುಯನ 6/1, 6/3, 11/3p2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.60 0.1406

833 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 31/2p1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.40 0.56888

834 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಕಡ 11/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 1

835 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 78/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.4523

836 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಳಡೂ 34/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

837 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ಲಳಚಭಮ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 33/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

838 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಯೋವಣವದದ 100/1ap1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

839 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಕಶ್ 122 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

840 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಖರಜ ಫನ್ ವದದರಭ 160/3p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

841 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುನ ಫನ್ ಫಸ 114 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.4545

842 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಬಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜನಮಕ 72 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

843 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುಯುಱಧರ್ ಫನ್ ನಖಯತನಭಮ 96/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

844 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಹಂತೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜ 108 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

845 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಫಸ 40 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

846 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ರಭಣಣ 299 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

847 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ರಭಣಣ 38/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

848 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ರಭಣಣ 11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

849 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 10/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

850 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉದಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 19/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

851 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯಫನ್ ಚಿಖರಭ 142/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

852 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ 42/4p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

853 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 21/p4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

854 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮ 15 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

855 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 74/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

856 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 18/p10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.30 0.34

857 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯಭಮ ಷಲೋಂ ಈಯಮಯ 27 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

858 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಂಖ 35/1p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

859 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಫಸ ಫನ್ ಖಲಯಂಖ 185/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.434

860 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 41/3p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

861 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 43/p13, 93/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.30 0.238

862 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 127 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.656

863 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ತಯಯ 46/p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

864 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋನಂಖ 5/p4, 5/p6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

865 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಷಕೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ 1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.444

866 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ಭಯುಳ 255/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.4848

867 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 9/2p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

868 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 53/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.405

869 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 88, 6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.5555

870 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 4/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

871 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜು ಫನ್ ಫಸ 52/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.3854

872 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 222/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

873 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 26/p4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

874 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖ ಫನ್ ಯಂಖ 18/5p5, 40/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

875 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸದಳವಮಯ ಫನ್ ಫಸವಮಯ 35/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

876 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಔಯಮ 47/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

877 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದ ನಮಕ ಫನ್ ಭಲಠೂನಮಕ 70/bk76 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

878 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಯುಳಭಮ 27 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

879 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿನನಶವಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 70/39-p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.15 0.364

880 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ವದದ 98/1p1, 3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

881 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 30/2, 52/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

882 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 288/3, 256/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

883 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 10/2b2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.32 0.3627

884 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯಮಯ 97 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.4343

885 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ಫದೂಮಮಕ 145/p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

886 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 59 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

887 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಫುದಲ್ ಔರೋಲ್ ಶಬ್ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಯಶೋಮ್ ಶಬ್ 11/p9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

888 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಖ 46/11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

889 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭೈಱಯ 63/4, 67/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

890 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಔಯಮ 111 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

891 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 114 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505



892 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೈಱಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 79/p, 78/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

893 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 39/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

894 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 74/4p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 5.808

895 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ಷಂಚ 56/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

896 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭರಂಖ ಫನ್ ತುಂಖಬದರ 14/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

897 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 67/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

898 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ವದದರಭ 84 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

899 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 44/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

900 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ಬೈಯ 15/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

901 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 113 ಶಮನಯ ಪಮ 1 0.80 0.3102

902 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧಭಣಿ ಷಲೋಂ ರಕಶ್ 1/7 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.16245

903 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ವದದ 4/p1-p15 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.5959

904 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 4/1, 24/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.46195

905 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 4/303 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.56866

906 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ಳಡೂ 120/p1, 144/p7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

907 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 108/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.367

908 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 26/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.44445

909 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡತಿಭಮಮಯ 169/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.39 0.43

910 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಷಂಚ 71/3., 110/2, 110/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

911 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಫಸ 23/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.501

912 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ಚಿಔಕ 14/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.7445

913 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 4/273/1, 274/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.666

914 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ನಯಸ 120 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.60429

915 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 88/p2, 89/p1, 90/p2, 10/8 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

916 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಯಮ ಫನ್ ಫಸ 15/9, 30/17, 25/2, 3/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.569

917 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳವಯುದರಮಯ 24/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

918 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಫುಷ್ ಫನ್ ಔಯೋಂ ಶಬ್ 45/p37 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

919 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ 10/4p1, 7/2, 40/1b ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.333

920 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 15/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.24

921 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ. ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 8/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

922 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 120/p2-p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.562

923 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ದಲಡಿಡೋಯ 3/7a, 25/1, 2/50, 27/1, 1/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

924 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುದುಯ ಫನ್ ಹುಚಚ 45/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

925 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಯೋಶ್ .ಲ ಫನ್ ಲೋದಭಲತಿಯ 62/p2, 127/p4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.77 0.777

926 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೈಱಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 28/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.41867

927 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದನೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 161/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.4537

928 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಹನುಭಮಯ ಫನ್ ಹುಚಚಹನುಭಮಯ 160/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

929 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕರಚಯ ಫನ್ ವೋಳಯಚಯ 41/3 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.30498

930 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜಚಯ ಫನ್ ಒಂಕರಚಯ 21/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.56625

931 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಮದ 328/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.4998

932 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 51/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.4545

933 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಷ್ ಫನ್ ವದದ 16 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.58078

934 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧನಂಜಮ ಫನ್ ಳವನಂಜಮಯ 7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.19 0.8143

935 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಫಸ 51/1a ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.6767

936 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 16 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.89 0.1785

937 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 77 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.40 0.863

938 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ವದದ 28/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.344

939 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಚಿಕ್ಕಕಯ 12/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.8129

940 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 339/1, 42/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.77 0.6553

941 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚೌಡಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 71/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.418

942 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಔಕ ಷಲೋಂ ಅಯಮ 4/p1-p15 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.674

943 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚ 71/4, 110/6, 110/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

944 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುಶ್ರಭಮಯ ಫನ್ ಔಯಮ 80/3p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.60 0.878

945 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಔಯಮ 34/p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.5353

946 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯ ಫನ್ ನೋಲ್ 53/p15, 1/71p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3266

947 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಯಮ 4/15p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.674

948 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 165/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3205

949 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ವ.ಷ ಫನ್ ಕಡ 86/3p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1634

950 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಖ 22/10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.543

951 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ನಂಖ 22/10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.542

952 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಜಿನ ಫನ್ ಳವರಂಖ 60/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2413

953 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋನ ಫ.ಜ ಷಲೋಂ ಫಸಲೋಗೌಡ 15/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

954 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಹನುಭಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 63/p3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.185

955 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 21,22 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606



956 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜಮಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖಮಯ 190/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

957 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಖಲಮ 11/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

958 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬವ ಫನ್ ಅಫುದಮಲ್ 1/10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.6565

959 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಫಱಯಂಖ 11/p4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

960 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ತಿಭಮ 33/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

961 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 190/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

962 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಚಂದರ 67 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.82

963 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಚನನಳಟಿಟ 176/4p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.31 0.2962

964 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಂಜನಫನ್ ರಭಮಯ 53/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.6217

965 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 201/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

966 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಫಸ ಫನ್ ಫಸ 201/p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.319

967 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ 18/p19 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.665

968 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ರಭಮಯ 201/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

969 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 24/8 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.737

970 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 30/p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.9628

971 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಣಣ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 12/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.7677

972 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಲ್ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 478/2, 469/1a, 503/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

973 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 12/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.83

974 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಬೈಲ್ 201/p23 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3198

975 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಭಮ ಷಲೋಂ ವಸಂತ 201/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.664

976 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟ 80/16p ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.12

977 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 109/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.435

978 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಭಮ 201/p3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

979 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಭಮ ಲ್ಷಲೋಂ ಚಿಷಕೋಗೌಡುರ 1139/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.3148

980 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 32/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

981 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೋನಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಂತ ಲೋಯ 63/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.801

982 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಜಿನ ಫನ್ ಳವರಂಖ 37/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.305

983 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಔರೂೋನಂಖ 161/1ap1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

984 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದ ಫನ್ ಸಣಣತಿಭಮ 81 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1929

985 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಡೂ ಫನ್ ಳಡೂ 203 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

986 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಕಟಮಯ 70/p1-p31 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2696

987 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮ - ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.7683

988 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮರಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ - ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.656

989 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ,ಟಿ ರಭಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ - ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.51

990 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಳಲೋಸ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔುಭಯಶವಭ 178/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.44

991 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಭಶೋಶ್ವಯ 15/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

992 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಜ 13/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

993 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ಫಸ 240/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

994 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಖುಯುವದದ 266/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.429

995 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಱಮ ಷಲೋಂ ಅಸಹುಱೂ 24-Feb ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.19188

996 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮತಿರಜ ಫನ್ ಶಲಸಳ 232/4, 232/7, 3/7 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

997 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ವಯತ 57/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3495

998 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 196/p3, 196/p3, 13/2p7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

999 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಲೋಟ ಫನ್ ಫಸ 115/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1000 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಳಲೋಸ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ 87/p-12 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.3718

1001 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಗಯಜು ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ - ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3387

1002 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಲ್ಫನ್ ಚನನಫಸ 26/p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4383

1003 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದರಂಖ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ - ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.3539

1004 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 126/1p-1p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.364

1005 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳಸಣಣ 65/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.33 0.1365

1006 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಫೈಯ 22/1 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.60 0.3389

1007 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 25/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.1552

1008 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಯಮ 4/bl-1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3496

1009 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖನಥ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 34 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3583

1010 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಮದೋಲ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 9/1, 3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2135

1011 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 24/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1012 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1013 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫಲನ್ ಗಿಯಮ 72/2p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.29565

1014 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖ ಫನ್ ಫಂದಳಟಿಟ 28 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.17

1015 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 93/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.70539

1016 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರ 429 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.295

1017 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಔಯಮ 40/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.4099

1018 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 174/2, 94/1-p, 170-168 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1019 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 148/p9 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1855



1020 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ14/1a1, 13/4, 11/2p4, 11/2p1, 11/2p3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.294

1021 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 9/p5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.354

1022 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಇಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫಲೋಯೋಗೌಡ 58/3, 61/6, 60/8 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.81 0.32235

1023 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 26/p5, 26/p6 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3644

1024 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಒಫಳ 26/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.189

1025 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಶ್ ಫನ್ ಮಯಳ 201/15 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.672

1026 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 278/1, 254/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.4453

1027 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಮ ಷಲೋಂ ತವರನಮಕ 70/p1-p42 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0928

1028 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 279/2 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.80 0.274

1029 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಂಜನ ಫನ್ ಕಱಂಖ 47, 118/2, 120, 121 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3594

1030 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭನಲ್ರ್ ಫನ್ ಹಫೋಬ ಶಬ್ 260/1, 260/7 ಶಮನಯ ಪಮ 1 1.00 0.41779

1031 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಬಳ 86/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.3849

1032 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 19/6p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1033 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದಲೋಯ ಫನ್ ಚಂದರ 194 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1034 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ನಂದಳಟಿಟ 208/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.196

1035 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಣಣ ಫನ್ ಜಟಟ 10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.617

1036 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಷಟಟ 26/2, 26/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.189

1037 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದರಜು ಫನ್ ಭಂಜ 53 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.167

1038 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 94/1, 94/20, 36/3 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.94 0.199

1039 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೈಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 19/3p4-p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.428

1040 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಳೋಕಯ 13/1, 13/2, 13/2p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

1041 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಔಕಳಟಿಟಹಱಳ 193/p2, 193/33 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.23 0.16131

1042 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೈತರ ಫನ್ ಗಿಡಡ 29 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.2988

1043 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನಲದಡಡನಂಹೋಗೌಡ 66/2, 165/p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

1044 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 21/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.302

1045 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 20 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.25573

1046 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಂಔಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ 125/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.2168

1047 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ುಮಯುಡ ಫನ್ ನೋಲ್ 125/1a2, 125/4, 125/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.279

1048 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 62/5, 34/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.2259

1049 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭರಂಖ ಫನ್ ಫಲೋಯೋಗೌಡ 495/1, 496/1, 496/2, 505/2, 497 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3313

1050 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ಕಶ್ 37/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.359

1051 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಲೋಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಳಟಿಟ 316 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

1052 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 13/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.272

1053 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವನರಜ್ ಫನ್ ರಲೋಷೋಶ್ 676/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1668

1054 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಫಳ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 20/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.347

1055 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 37/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1544

1056 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 33/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.80445

1057 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕರಂಖ 54/2b ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2078

1058 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದರಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 236/3 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.173

1059 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಭಯುಳ 171/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2044

1060 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಮಯ ಫನ್ ಪತ 224 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 2.00 0.23086

1061 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳವದದ 93/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.92 0.348

1062 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರದೋಪ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 66/1, 108/2, 108/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.3323

1063 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಶೋಭಗಿಯಮ 53 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.04 0.1943

1064 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಖುಣ ಫನ್ ತಿಭಮ 1/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1065 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 144/1p2, 61/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.63 0.2383

1066 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಗಿಯಮ 16/p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3496

1067 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಫಸ ಫನ್ ಯಂಖ 3/4, 315 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.3648

1068 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ 26/p1 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.72 0.259

1069 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 58/1p1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.2279

1070 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುತತಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 44 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2176

1071 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಱಯಣಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 18/12, 18/10, 18/13 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.84 0.181

1072 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಧ ಷಷ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 313, 314, 315 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.207

1073 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ವದದ 89/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

1074 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 26/7a, 24/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.189

1075 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಲಶ್ವನಥ್ 1036/6, 1036/9 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.1037

1076 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 28/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.2572

1077 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 60 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.302

1078 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಮಯ ಫನ್ ಹುಳಳಮಯ 413 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.00 0.3

1079 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಸಣಣ ಭೈಱಯ 68/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.302

1080 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 105/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.32 0.307

1081 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ನೋರೋಂದರ ಭಲತಿಯ 1/13b1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.69 0.26

1082 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ದಳಳಮ 109 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.197

1083 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮದೋವ ಫನ್ ಗಿಯಮ 35/2, 99/4, 100/1 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.00 0.35



1084 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಔಯಮಪ್ 70/155 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2956

1085 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್  ಯಂಖಮಯ 220 .ಜತಿ ತಂಖು 1 0.60 0.3017

1086 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 15 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

1087 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ವದದ 129/p-p29 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.315

1088 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 70 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.173

1089 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 246/32 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.422

1090 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಈಯಣಣ 112/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.64 0.13824

1091 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸ 28/2 ಶಮನಯ ಪಮ 1 1.00 0.357

1092 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸ 23/p4, 33/1p8 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1.00 0.33858

1093 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತ ಎ.ವ. ಷಲೋಂ ಚಂದರ 121, 122/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.354

1094 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 38/3b1, 8/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3579

1095 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಟಿ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ತಿಭಮ 19/4p1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.4478

1096 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 62/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.3345

1097 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ದನ 19-Sep ಶಮನಯ ಭ.ಗಿಡ 1 0.40 0.4289

1098 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಒಂಕಯ 34/3 ಶಮನಯ ವೋಫ 1 1.00 0.33645

1099 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಯತ ಫನ್ ಚಿಔಕ 44/1, 47/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.4454

1100 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬದರಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜ 14/3, 15/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.4456

1101 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ಯುಮದರ 29/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.38 0.1029

1102 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಟಿ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 1/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.96 0.297

1103 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 3/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.8079

1104 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 62/12 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3355

1105 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಔಂಫ 22/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.427

1106 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಖ 30/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.40 0.1228

1107 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಭಷದೋವ 10/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.18004

1108 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋನಂಖ ಫನ್ ಚಂದರ 416/1 ಶಮನಯ ಫದನ 1 0.60 0.446

1109 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಜಿಜನ ಫನ್ ವದದ 19/3p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3599

1110 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ರೋ|| ಷಟಟ 143/2. 832/1b1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.29

1111 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ನಂಜ 59/3, 59/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.355

1112 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ 66/2, 165/p1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.2376

1113 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 1/55-p2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.672

1114 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಔಯಮ 39/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.575

1115 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 52/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.16355

1116 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕ್ಕಯಣ್ ಫನ್ ಬೈಯಳಟಿಟ 15/4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.671

1117 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 4/40 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.999

1118 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುಚಚ ಫನ್ ಫಟಿಟ ರಭಮಯ 58/1, 58/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.757

1119 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 80/6p ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.449

1120 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಷಂಚ 1108/3, 110/5, 71/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.50 1.438

1121 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮ 9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.89 0.909

1122 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 16/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.226

1123 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜ 77 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

1124 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ 75/1, 18/p4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.92 0.116

1125 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 28/2p1, 80/p11 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.4827

1126 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯಂಜನಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 63/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 3.20 0.537

1127 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ದಸ 70/a15p ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3265

1128 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಖಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳವಮಯ 202/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

1129 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಖ 46 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.218

1130 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 13/2p2, 13/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.499

1131 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುಯುಹೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 157/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.449

1132 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 25/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.2511

1133 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಚನನಫಸ 30 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.101

1134 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆನಂದನಮಕ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 70 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.00 0.449

1135 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಱಜಿ ನಮಕ ಫನ್ ಶಮರನಮಕ 14/2 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.1891

1136 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೋತನ್ ಫನ್ ಚಿನನರಜು 67/2 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3783

1137 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಮೂನಮಕ 14/3 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

1138 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 313 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.449

1139 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 6/1p51, 8/3p2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.353

1140 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ಫಸ 24/4, 24/1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.14425

1141 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಟಿ. ನಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮ 17/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3494

1142 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 213 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.173

1143 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಯಭಣಣ79/1a, 79/3b, 72/a1, 72/1b, 79/3a ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1144 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 214/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

1145 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ಳವನಜ 78/58 ಶಮನಯ ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 1.00 0.449

1146 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಂ.ಜ.ಫಸವರಜು ಫನ್ ಜಮಣಣ 127/7. ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.44

1147 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೈ.ಆರ್.ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ನಂಜ 18/1. ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.42 0.197



1148 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಭಮ ಫನ್ ರೋ||ಫಸವರಜ 30/7. ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.45

1149 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ.ಶಚ್.ಎಸ್ 26/2. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.295

1150 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ  ಖಂಗಧಯಗೌಡ 318, 319 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.207

1151 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಹುರಗೌಡ 32/1. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2957

1152 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್.ಎಸ್.ಟಿ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 5/2. ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.40 0.138

1153 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭಂತ್ ಎನ.ಫ ಫನ್ ಫಸವರಜು 179/3. ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.358

1154 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಶಚ್.ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ರೋ||ಷಲ್ 167 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.18915

1155 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಹುಚಚಹನುಭಮಯ 42 ಶಮನಯ ಭ.ಗಿಡ 1 1.00 0.449

1156 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ುೂಳಟಿಟ 17/P3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.449

1157 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್.ಎಂ. ಫನ್ ಎಂ..ಷಟಟ 32/5, 32/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.449

1158 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಜಜನೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದ 184 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.35

1159 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ವಲೋಭಣಣ 422/1. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.165

1160 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ.ಜ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 47 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1925

1161 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಲೋಧ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕಯ 81/1, 17/P1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.94 0.355

1162 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್..ಆರ್ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 214, 194/9, 194/10 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.04 0.972

1163 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋಲೋಯಭಮ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 248/P1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.183

1164 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 380 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.33

1165 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಶಭಗಿಯ 43 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.19457

1166 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 70/14, P4 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.24949

1167 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಮಲ್ಯವದದ 51 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2443

1168 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 33 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.4285

1169 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 70/P1, P2 ಶಮನಯ ಫದನ 1 1.00 0.33

1170 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ತೋಶ್.ಫ.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಭಣ 70/P6, P1, P2, 70/69 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.60 0.2268

1171 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ.ಶಚ್.ಷ ಫನ್  ಷಂಚ 75/4. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.296

1172 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣ 70/19-P5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.138

1173 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಶವಭ.ಫ. ಫನ್ ಫಸವರಜ 75, 76/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2996

1174 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎನ್.ಷಟಟ ಫನ್ ನಖ 54/6 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.52 0.112

1175 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖ 59 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1176 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 79/P1. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1544

1177 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ 60/2. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.151

1178 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 315/P4 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1179 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಣಣ.ಫ.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 215/120 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.3215

1180 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 358/P1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.1

1181 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ .ಎಂ.ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ರೋ||ಭಲ್ೂ427/P1, 488/1, 489/P2, 458/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.295

1182 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ ಫನ್ ರಜಣಣ 125/1P1 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.80 0.1244

1183 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಜಿ.ರಜಣಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 49/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.249

1184 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್.ಫ.ಜಮರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 355 ಶಮನಯ ಭ.ಗಿಡ 1 0.60 0.449

1185 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯಣಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 51, 717/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.347

1186 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಔಯಮಣಣ 57/3. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.50 0.491

1187 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 124/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.4496

1188 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೋನಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭೈಱಯ 117/1, 117/5, 31/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3148

1189 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 19/4. ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.4477

1190 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಹದದೋಹಱಳ 77 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.3144

1191 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಬದರಮಯ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 67/2 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.87 0.3155

1192 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎ.ಆರ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ.ಶಚ್.ಆರ್. 95/P4, 96 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.22

1193 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಎಂ.ಶಯಮಣಣ ಫನ್ ಭಯುಳ 16/4. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2048

1194 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಮೌಱ ಫನ್ ಚಿಔಕಫಸ 70/P2, P26 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1195 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಎಸ್.ಯೋಣುಔ ಷಲೋಂ ವ.ಎಂ.ಳವಶ್ಂಔಯ 70/A, 52 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1738

1196 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಯಂಖ 65/1. .ಜತಿ ತಂಖು 1 0.70 0.1595

1197 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಂ.ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಎಂ.ಫ.ಭಹದೋವ275/51, 275/2, 275/P1, 273/P2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2956

1198 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 80/1. ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.40 0.15625

1199 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಔಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 4/P1, 2/2A1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3137

1200 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಯ ಫನ್ ಒಚಳ 33/2. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.28

1201 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯ ಫನ್ ಫಸ 183/1. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

1202 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಜ 41 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.4289

1203 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕಯ 279/1A ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1204 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಟಿ.ಫಸವರಜು ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 252/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1205 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 131/1P1, 123/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

1206 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಯ್ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 32/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

1207 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯಳಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ ಭಲ್ೂ 134/1. ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

1208 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ್ಠಕ್ಷ್ಯಮಯ.ಎಂ.ಶಚ್ ಫನ್ ಹುರಮಮಯ 140, 139, 222 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 2.00 0.3532

1209 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎನ್.ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ನಖ 285/5, 6 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.197

1210 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಂ.ಯುದರ ಫನ್ ಹಳ 136/P1 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

1211 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಯದಮಯ ಫನ್ ಯಂಖ 237/2. .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.808



1212 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಳೋಕಯ 46/1P1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5135

1213 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಜಿ.ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಆರ್.ಹಲೋಲಂದ 135/1P5, 135/3P4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.32054

1214 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಯಲಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 125/3. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.161

1215 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಡಿೂಔರವ್ ಫನ್ ಯುದಲರೋಜರವ್ 70/44P ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1216 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯ ಷಲೋಂ ರಜ 21/3. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2986

1217 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟ 233/5, 109/3., 4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1218 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಎ.ಎಸ್.ಶೋಳಳಯ 4, 70/BK13 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

1219 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜನಔಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮರ್ 6/3. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.302

1220 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಷ.ಯಂಖನಥ್ ಫನ್ ಷಂಮಯ 5/P2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1765

1221 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 69/6P1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.375

1222 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಷ.ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 280 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.40 0.179

1223 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ನೋಲ್ 15/2. ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.3

1224 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಆರ್.ಖುಯುಫಸ ಫನ್ ಯುದರ 15/3 ಶಮನಯ ಔುಂಫಳ 1 0.40 0.179

1225 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 208 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

1226 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 522/3, 441, 329/ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.257

1227 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜ್ಞನೋಂದರಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ 508/1, 511/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.2269

1228 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎಸ್.ಳವಣಣರಧಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 68/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.349

1229 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಸಣಣಭರೂೋಗೌಡ 12 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.449

1230 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಿ.ಶಚ್.ಯುದರಭಲತಿಯ ಫನ್ ಗಿಯಮ 111 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.64

1231 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಕಳ 80/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1638

1232 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುನಲ್ ಕಂತ್.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಳಳರ್ 1039, 1214 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378

1233 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಎಸ್.ಫಸವರಜು ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 107/2, 107/3, 111/1ಫ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.69 0.2458

1234 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎನ್.ವ.ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಚಂದರ 48/1ಫ2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2957

1235 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕಯ.ಫ.ಎನ್ ಫನ್ ನಳಯಣ 41/1, 41/2, 41/7 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2965

1236 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಟಿ.ಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 252 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.3495

1237 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 76/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.443

1238 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಎಂ.ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 30/8, 31/1ಎ, 87/-4 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.72 0.1465

1239 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ಸಣಣಭರೂಗೌಡುರ 79/1ಎ, 15/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.7056

1240 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಡಿ.ಎಂ.ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 44/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.70 0.7056

1241 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯರಂಖ ಫನ್ ವದದ 56/2 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.00 0.1665

1242 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ.ಎಂ ಫನ್ ಭಯವದದ 70/ಫಷ-1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.188

1243 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 150/3 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.25

1244 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಷಟಟ 59/1, 59/2, 25/4 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.035

1245 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಷ.ಫ.ಫಸವರಜ 141/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

1246 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣಲಕರಧಯ ಫನ್ ಳವಮಯ 4/1 ಶಮನಯ ಫದನ 1 0.80 0.7841

1247 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಎಸ್.ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ವದದರಭ 91/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.42859

1248 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಿ.ಎಂ.ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಯುಳಮಯ 123/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

1249 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಯ ಫನ್ ಔಯಶಲಱಮ 133 .ಜತಿ ಶೌತ 1 1.20 1.1387

1250 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಟಿ.ಔುಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 18 .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

1251 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಜಿ.ಭಯುಳವದದಪ್ ಫನ್ ಖಂಖ 28/42 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6+1.00 0.4999

1252 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂಬಱಜಿನಮಕ 14/451 .ಜತಿ ತಯಕಯ 1 0.4 0.304

1253 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ರಭ 203/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.39 0.4275

1254 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರೋಗೌಡ.ವ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 443 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.0366

1255 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 14 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.52 0.192

1256 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ುಮಯುಡ.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 22 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.272

1257 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ.ಎಂ.ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಭಯುಳ 192/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.3686

1258 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 23/1, 20/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.449

1259 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಎಸ್.ಯುದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ 4/11, 41/22, 64/1, ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.355

1260 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಡಿ.ಎನ್.ಯಮಭಣಿ ಷಲೋಂ ರಭರಂಖಮಯ 1002/-1, 1002/-2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.3026

1261 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 54, 53 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.192

1262 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖ 21/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.4127

1263 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಖಲಯಂಖ 190/61, 191/5, 191/9 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1264 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಿಬಮ ಷಲೋಂ ತಿಮಮನಮಕ 124/2 .ಜತಿ ತಂಖು 1 0.6 0.1297

1265 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 19 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.525

1266 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಭುನ 143/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1267 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಹಳ ಳಹನುಭಂತ 88/11, 89/3ಎ6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1268 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 75/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1269 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೋಮನಮಕ ಫನ್ ತಿಮಮನಮಕ 12/3 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4285

1270 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಚಿಖನಂಖ 80 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1271 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಯಂಖ 35/3ಎ2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1272 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜ.ಆರ್.ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಭ 27/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1273 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 114 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1274 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಷ.ಯಂಖನಥ ಫನ್ ಷಂಮಯ 108/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.18

1275 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೋತನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 72/1ಎ3, 72/1ಫ3, 79/3ಎ3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1797



1276 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎಸ್.ಯುದರ ಫನ್ ವದದ 19/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.3336

1277 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ರತ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ 292/-1, 292/-2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.23

1278 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಣಣ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 195/4, 195/5 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.6 0.1297

1279 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್.ಶಚ್.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 119/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.349

1280 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎನ್.ಲಶ್ವನಥ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 58/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1797

1281 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಟಿ.ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 66/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.2648

1282 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ.ಟಿ.ಎನ್ ಫನ್ ನಯವಂಹ 36/3 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.444

1283 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎಸ್.ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ವದದ 55 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 0.7 0.1495

1284 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಎಸ್.ಯುದರ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 70/ಎ52 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1729

1285 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 30-Apr ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.2269

1286 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಅಂಫುಜಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರೋಗೌಡ 5/4, 25/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.2194

1287 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಂ.ಲ.ಳವರಕಶ್ ಫನ್ ಎಂ.ಆರ್.ಲೋಯಬದರಮಯ 14/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1766

1288 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಂ.ಎಸ್.ರೋಮ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಲ.ಳವರಕಶ್ 47 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.15

1289 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಚೌಡ 4, 11 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1855

1290 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಔಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 4/1-15 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.2163

1291 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಯಲಔುಮರ್ 70/14-1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.2648

1292 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 44 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.2648

1293 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಎಸ್.ಯೋವಣಣ ವದದ ಫನ್ ಫ.ಎಂ.ವದದ 78/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1743

1294 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ಎಸ್.ಶಲನನ ಫನ್ ವದರಭಣಣ 41/3 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1733

1295 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಲಜಮಭಮಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 17/12 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.2175

1296 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಂ.ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ರಜ 104/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75 0.2847

1297 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಸಣಣಹನುಭಮಯ 82 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.58 0.2153

1298 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ.ಎಸ್.ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಣಣಭರೂೋಗೌಡ 236 ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1 0.2048

1299 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ.ವ.ನಭಯಲ್ ಷಲೋಂ ರಜಳೋಕಯ 60/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.15

1300 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎ.ಲಶ್ವನಥ ಫನ್ ಭಯುಳ 4/1 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1301 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂನಂಖ 236/3ಎ3, 216/22 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.349

1302 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 94/2 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4348

1303 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಎಸ್.ಭಲ್ೂ ಫನ್ ವದದ 31/4, 99/21-1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.302

1304 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ಖುಯುವದದ 116 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.226

1305 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಷ.ನಂಜೋಗೌಡ 93 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.29 0.269

1306 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ .ಎನ್.ಔಲ್ುಮಯುಡ ಫನ್ ನಂಜ 292/3, 341 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.186

1307 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಔಕತಿಭಮೋಗೌಡ 39/83, 58/2, 41/7 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.36

1308 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವ.ಎನ್.ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ .ಫ.ರಲೋಷೋಶ್ಪ್ 425/4, 3/4, 3/5 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.2849

1309 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಚ್.ಷ.ಅಜಜಮಯ ಫನ್ ಷಂಣಣ 5/2, 100/1, 100/2, 101/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.288

1310 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಫ ಷಲೋಂ ಯುದರೋಗೌಎ 425 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 0.6 0.1589

1311 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಮಯ ಫನ್ ಹುಳಳಮಯ 413 ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1 0.3665

1312 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಲರಧಯ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 14/12, 18/5 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.435

1313 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಖಭಲ್ೂ 8/6 ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.9816

1314 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಅಯಮ 129/2, 98, 171 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.05 0.34515

1315 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದರಂಖ6/11, 80/11, 153/6, 29/3, 30/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.33

1316 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಪ ಷಲೋಂ ನಟರಜು 1/4, 1/5, 134/7 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.01 0.33018

1317 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 48/1ಎ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.19

1318 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ ಷ,ಫ 62/2, 140/2 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.264

1319 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ಔಲ್ೂತತ 58/1 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.165

1320 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 99/1 ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.86 0.12339

1321 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಶವಭ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 18/12 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.24335

1322 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ನಳಯಣ 6/13, 6/14, 80/13 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.248

1323 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಔಕ ಷಲೋಂ ತಿಮಮಬಲೋಲ 49/3ಎ1ಫ .ಜತಿ ಫದನ 1 0.9 0.88958

1324 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ರಭಬಲೋಲ 16/4 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1325 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಭಮಮಯ ಷಲೋಂ ರಭಬಲೋಲ 50/2 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1326 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಬಲೋಲ 21/3ಎ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1327 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಮಱೂಬಲೋಲ 46/25, 45/45 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.55557

1328 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್  ಬಲತಫಲೋಲ 22/1, 27/4 .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1329 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ೋಮಯನಮಕ 70/32-4 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.47854

1330 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 8/2 .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.27272

1331 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಚೌಡ 234 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.16 1.14156

1332 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮನಮಕ ಫನ್ ನಯವಂಹನಮಕ 218/52 ಂಚನಹಱಳ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.53537

1333 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 70/ಫ26 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.43246

1334 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಫಲೋಲ ಫನ್ ತಿಮಮಫಲೋಲ 70/34-2 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.5974

1335 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ವದದ 70/175 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.49741

1336 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋರಬಮ ಷಲೋಂ ತವರನಮಕ 70/9-6 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.27029

1337 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ಔಱಯನಮಕ 7/4 ಔಸಬ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1338 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನನಕಬಮ ಷಲೋಂ ಕಂತನಮಕ 70/19-4 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.35138

1339 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಱನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 52 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.29 0.63495



1340 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತನಮಕ ಫನ್ ಬಲ್ಯನಮಕ 117 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.7878

1341 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖನಥ್ ಫನ್ ಗೌಯ 70/14-5 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.54244

1342 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯನಮಕ ಫನ್ ಶೋಮೂನಮಕ 70/77 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.52092

1343 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಫನ್ ಔಳಸ 44/32, 43/7 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1344 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜು ಷಲೋಂ ಭಂಜು 5/1-3 ಫೋಯಲಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.31 0.16758

1345 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ್ ಭುದಮ 24/1, 25 ಮಖಟಿ .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

1346 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಣಿಮ ಫನ್ ಚೌಡ 25/5, 10/6, 10/10 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1347 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಳಬಲೋಲವ ಫನ್ ತಿಮಮಬಲೋಲ 70/ಫಷ121 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.39 0.8081

1348 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜಬಲೋಲ ಫನ್ ಮಱೂಬಲೋಲ 70/ಫ7 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.05 0.52185

1349 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೋಮನಮಕ ಫನ್  ಪಪನಮಕ 28/2ಫ3 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1350 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಭಮಮಯ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಬಲೋಲ 70/ಎ5 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.32435

1351 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟಭಮ ಷಲಂ ಸಣಣಲಂಔಟ 204 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1352 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 163 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1353 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಔಯಮ 365 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1354 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಭಮಮಯ ಷಲೋಂ ಮಱೂಬಲೋಲ 17/1 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.7662

1355 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 70/14-4 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.5 0.62188

1356 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 9/15 ಔಸಬ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.63638

1357 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವೋತಬಮ ಷಲೋಂ ಖುಂಡನಮಕ 70/-64 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.95 0.47967

1358 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 17/69 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.605

1359 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ವೋಮೂನಮಕ 36/3 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.97992

1360 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶವಭ ಫ,ಎಸ್ ಫನ್ ಳಞಯಬಲೋಲ 18 - .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.97992

1361 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಕನಮಕ ಫನ್ ಜುಂಜನಮಕ 47/5 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.805

1362 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಗಿಬಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಸತಯನಮಕ 78/1 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.77369

1363 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಬಮ ಷಲೋಂ ವತಯನಮಕ 85 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.63638

1364 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಬನನಮಕ 216/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1365 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜನಮಕ ಫನ್ ಬೋಮನಮಕ 107 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.43353

1366 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜನಮಕ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 77/13 ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.43378

1367 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 89 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1368 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭನಮಕ ಫನ್ ಖಂಗನಮಕ 23, 0/11 ಂಚನಹಱಳ .ಜತಿ ಬಱ 1 0.63 0.41469

1369 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಱಲ್ಯನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಮಕ 49/3, 142/ ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.68689

1370 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 215 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1371 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಆರ್ ಭಂಜ ಫನ್ ರಭನಮಕ 6/1, 167/4 ಸಕರಮಟಟಣ .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.74 0.747

1372 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಕ್ಕರಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 124/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.46161

1373 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫದಯನಮಕ ಫನ್ ಱಱಯನಮಕ 80 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.67678

1374 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯಬಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ - ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1375 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದನಮಕ ಫನ್ ವದದನಮಕ - ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.37 0.19

1376 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 66/6 ಂಚನಹಱಳ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.22 0.24942

1377 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔನಯನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 96/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 3 1.00487

1378 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಚಿನನ 32/1 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1379 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ಷಂಚ 41/17 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1380 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಯಬಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭೂನಮಕ 49/7 ಂಚನಹಱಳ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.57577

1381 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಳಲ್ಬಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜನಮಕ 77/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1382 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಯಲೂನಮಕ 176 ಸಕರಮಟಟಣ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.42253

1383 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಲಂಔಞಬಲೋಲ 128, 128/1 ವಂಖಟಹಯ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.55445

1384 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ೂ ಫನ್ ಹುಚಚಹನುಭ 216/2 ವಂಖಟಹಯ .ಂ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.63638

1385 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದಬಲೋಲ ಫನ್ ತಿಮಮಬಲೋಲ 70/ ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.89 0.45

1386 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಮಬಲೋಲ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಬಲೋಲ 70/ಫಷ6, 70/ಫಷ7 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.89506

1387 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಬಮ ಷಲೋಂ ಬೋಮನಮಕ 70/33-2 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 1.59 0.7429

1388 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮರಮ 714 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1389 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ಫಣಣ 4/48-2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1390 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತರಜು ಫನ್ ಂತ 369/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1391 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 219/4 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1 0.41 0.41415

1392 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಜಖುಣ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 323/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1393 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚ ಫನ್ ಹುಚಚಹನುಭ 110/23 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1394 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 81 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1395 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಹುಚಚ 10/3 ಫೋಯಲಯು ಕವಲ್ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.43

1396 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 277/5 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1397 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 69/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1398 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಱಂಖ ಫನ್ ವದದ 167 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.40264

1399 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಱಂಖ ಫನ್ ವದದ 167 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.40264

1400 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 16/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.6262

1401 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 64/2, 64/4, 75/7 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.35182

1402 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಳೋಕಯ 152/3ಎ, 511 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.21 0.59538

1403 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ಶಯಮಣಣ 70/52-3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.01013



1404 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಲ್ಔಕ 54/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1405 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಗು ಷಲೋಂ ಮುಭ 310/6 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.42426

1406 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ಷಂಚ 3/4ಫ ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.43246

1407 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 8/1ಡಿ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.42228

1408 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 51/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.70709

1409 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 2/3, 173, 42/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.424

1410 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುನಂದ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮಯ 172/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಬಱ 1 0.86 0.56145

1411 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಯಭೋಳವಯ 101/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.56 0.74582

1412 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 24/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ದಱಂಫ 1 1 0.3783

1413 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಷ್ ಫನ್ ವದದ 44/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1414 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 8/1ಡಿ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.101

1415 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ತಿಭಮ 36/14 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.2187

1416 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟ ಫನ್ ವದದ 13/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1417 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಔುಮಯ 20 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಪಮ 1 1 0.74103

1418 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫ,ಷ, ಫಸವರಜು ಫನ್ ಔರೂೋನಂಖ 156 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.626

1419 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಶವಭ 34/4 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1420 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 50/5, 46/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1421 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 13/1, 10/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.01791

1422 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಬುರಂಖ 42/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.42426

1423 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 331/2, 41/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1424 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 70/ಫಷ80 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.77326

1425 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂಮಯ 85 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.80077

1426 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸದನಂದ ಫನ್ ಳವರಂಖ 102/2 ಫೋಯಲಯು .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1427 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಮಮಬಲೋಲ 97/19 ಮಖಟಿ .ಜತಿ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1428 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 130/6 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1429 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 47/2, 48/7, 48/9 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2 0.93852

1430 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ಒಫಣಣ 4/48-2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.43247

1431 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 76/11 75/1, 76/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.49 0.72372

1432 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟ ಫನ್ ಔಯಮ 28/5 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.44219

1433 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟ 7/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.42326

1434 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ತಭ 159/9 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1435 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಶತ್ ಟಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯೋವಣಣ ಟಿ.ಆರ್ 28/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.59841

1436 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟ 4/35 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1437 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಱವತಿ ಷಲೋಂ ಜಖದೋಶ್ 44/1, 45/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 0.99658

1438 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯಗೌಡ ಫನ್ ಳವನಂಜೋಗೌಡ 170/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.9922

1439 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ವದದ 63/13 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1440 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಗೌಯಳಟಿಟ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.43

1441 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಸನನ ಔುಮರ್ ಫನ್ ರಜಳೋಕಯ 49 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1442 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಲೋಯ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 41/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.55557

1443 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ ವಯ 69*3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1444 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಗೌಯಳಟಿಟ 22*3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.35 0.36

1445 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಒಂಕಯ 16*18 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.7828

1446 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಳೋಕಯ 38*3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.55

1447 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯವದದ ಫನ್ ನಂಜ 22*15, 22*16 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.70646

1448 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 79 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.43435

1449 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್  ಫಸ 28*1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.98703

1450 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 170*21 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.70534

1451 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 90*18 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1452 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ರಕಶ್ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 40 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.44445

1453 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 31 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.79652

1454 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಭಯಮ 70*1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.42085

1455 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಿಭಮ 112*1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.38797

1456 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ದಲಡಡಹನುಭ 17*23 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1457 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ 131*29, 182*4 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1458 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 32, 31 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.98334

1459 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ರೋಟ್ ನಂಖ 143*1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

1460 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಣಣ ಫನ್ ಭುಯುಹೋಂದರ 26/1ಫ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1461 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಷಟಟ 190/5, 154/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1462 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಯೋವಣವದದ 190/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1463 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಭಲ್ೂ 58 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1464 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 91/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.50854

1465 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಭುಯುಹೋಂದರ 126/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4052

1466 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದನೋಶ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 43/15 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.32 0.33

1467 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ರ 50/7 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.79679



1468 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 24/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1469 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಯುದರ 190/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.49168

1470 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಯುದರ 202/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.39571

1471 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಗೌಯಳೋಟಿಟ 63/2, 34/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1472 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ನಂಜ 42/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1473 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 14/1ಎ, 14/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1474 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸದಳವಮಯ ಫನ್ ವದದ 14/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.9797

1475 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಚಂದರ 28/4, 28/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.947

1476 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಷಟಟಯದರ 6/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

1477 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಫಬಲ್ಔಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಶವಭ 656 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.9848

1478 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಷಯದ 71/2, 59/1 ಔಡಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1479 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಹಲೋಪಲ್ಚಮಯ ಫನ್ ರಭಶವಭ 657 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.7938

1480 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬುವನೋಂದರ ಫನ್ ನಂಜ 43/2, 43/14 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

1481 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಶ್ಯನ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 47/7, 49/2, 56, 90 ಔಡಲಯು ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.43

1482 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಭೈಱಯ 4/142 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1483 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಯನರಮಣರವ್ ಫನ್ ಭಂಜಲೋಜಿರವ್ 34/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.664

1484 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಲೋಟ  ಫನ್ ಫಸ 115/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.9915

1485 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 107/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1486 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವನರಜ್ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 107/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1487 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಸಂಔಯ 666 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1488 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಳಔಲ್ ಷಲೋಂ ರಭಮಯ 97 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.48 0.1957

1489 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಔುಮರ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 97 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.48 0.1957

1490 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯನಮಕ ಫನ್ ಅಣಣನಮಕ 49, 11/11 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.55 0.1945

1491 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 17/2 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.5555

1492 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಔಯಮ 121/4 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4274

1493 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಫಳ ಫನ್ ತಿಭಮ 129/4, 129/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1494 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಗೌಡ ಫನ್ ಲೋಯಣಣ 57/5, 35 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1495 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 7/21, 24/2ಫ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1496 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭಮಯ 69/1 ಔಡಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1497 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 32/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1498 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ವದದಭಮ, ಭಲ್ೂ 25/2, 26/6 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

1499 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 44/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4425

1500 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ದಲಡಡಹನುಭಮಯ 63/21 ಔಸಬ Gen ತಂಖು 1 1.5 0.281

1501 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 45/4 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1502 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 56/12 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1503 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಅಕ್ಕಕಯಂಖನಮಕ 21/1 ಸಕರಮಟಟಣ st ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.464

1504 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಚಿನನಬಲೋಲ 4/7 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1505 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಂ ಚಂದಯನಮಕ 6/3 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1506 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ಶೋಮೂನಮಕ 139 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1507 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಮಕ ಫನ್ ಬೋಮನಮಕ 14/35 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1508 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜನಮಕ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 293 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1509 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಬಲೋಲ 4/6, 4/3 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1510 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜ ಫನ್ ರಭಮಯ 1/1 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1511 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯಮನ್ 142 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1512 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಒಫಳಮಯ 63/22 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1513 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ 15/1 - Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.2737

1514 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 46, 22/4 ಕಯೋಹಱಳ ಕವಲ್ Gen ಅಡಿಷ 1 0.69 0.2878

1515 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ನಂಜ 107/22 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

1516 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ರೋ. ಭುಡಿಭಲ್ೂ5/4ಫ1, 13/32, 5/2, 5/3, 5/4ಫ - Gen ತಂಖು 1 1 0.2029

1517 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 1/1 - Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4407

1518 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮ 99 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.676

1519 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧನಪಲ್ನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 75/1, 75/3 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಅಡಿಷ 1 1 0.37

1520 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಬಲೋಲ ಫನ್ ಮಱೂಬಲೋಲ 70/ ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 0.7 0.3784

1521 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಪನಮಕ ಫನ್ ಭಞಯನಮಕ 70/1 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 1.4 0.6786

1522 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ 56 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1523 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜನಮಕ 70/8-7, 70/8-7 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 1.95 0.89245

1524 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 17/69 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 0.8 0.4344

1525 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಶವಭಫಲೋಲ 17/10 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 1.6 0.76948

1526 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಲ್ಯನಮಕ ಫನ್ ಶಭಯನಮಕ 140/3 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 0.9 0.4774

1527 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಿೂೋಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 114 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1528 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ದಲಡಡಔಯಮ 34/3 ವಂಖಟಹಯ sc ಫದನ 1 0.68 0.6868

1529 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವೋತಬಮ ಷಲೋಂ ಬೋಮನಮಕ 104/2 ವಂಖಟಹಯ sc ತಂಖು 1 0.8 0.1823

1530 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಶವಭ 70/ಫ6-2 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 1.38 0.6768

1531 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಯುಭಲ್ೂಮಯ 201/17 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639



1532 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಲಯೋತಿ ಷಲೋಂ ವೋಳನಮಕ 88/1 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 0.87 0.447

1533 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋಲಬಮ ಷಲೋಂ ರಮನಮಕ 70/7-9 ಫೋಯಲಯು sc ಅಡಿಷ 1 1.5 0.7299

1534 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣ 30/6 ವಂಖಟಹಯ sc ಫದನ 1 0.62 0.6262

1535 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 112/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1536 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಒಫಳ 144/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

1537 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದಶವಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 78/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1538 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಒಫಳ 133/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.54 0.32758

1539 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/- ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.4398

1540 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಭಯಲ್ ಷಲೋಂ ಬೈಯಗೌಡ 28/15, 27 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.4398

1541 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಲ್ಮಯ 70/6-6 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1542 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಒಫಣಣ 93/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1543 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ರತ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹ 10/2, 10/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1544 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಹನುಭ 76/1, 77/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1545 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 80/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.5134

1546 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡುರ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡುರ 70/ಫಷ-16-2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.6 0.7725

1547 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 70/-1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.4398

1548 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 184/1, 184/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.4942

1549 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ನಖ 70/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.6027

1550 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 35/2, 35/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1551 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉದಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಷಲ್ 115 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6586

1552 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಫಲಭಮರಂಖ 141/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 0.999

1553 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 45/ ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1554 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ತಿಭಮ 22/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1555 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 128/2, 169/2, 80/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1556 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮ ಫನ್ ನಂಖ 14/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1557 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಮದ 4/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1558 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಹನುಭ 32/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1559 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲತ ಷಲೋಂ ರಸನನಔುಮರ್ 147/2, 106 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.6586

1560 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಷಲೋಡುಖಲ್ೂ 230/6 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.539

1561 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಶವಭ 181/5, 181/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1562 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 199/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.51 0.543

1563 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 42/4, 81/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1564 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಅಜಜಮಯ 87/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.0256

1565 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹ ಫನ್ ನಖ 26/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.4697

1566 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ್ ಸಂಕ್ಕ ತಿಭಮ 176/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

1567 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ದಸ 74/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.5025

1568 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ 114/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.5644

1569 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 44/6 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

1570 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.22 1.1867

1571 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಚಿಔಕಹನುಭಣಣ 43/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4465

1572 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಗಿಯಮ 65/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.5857

1573 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 6/2ಎ ಫೋಯಲಯು Gen ನಂಫ 1 0.72 0.3984

1574 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದಶವಭ ಫನ್ ಒಫಳ 144/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.949

1575 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 266/4, 285/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಪಮ 1 0.79 0.43065

1576 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 209/12 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.858

1577 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 255/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

1578 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 5/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.09 1.046

1579 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ದುದದೋಗೌಡ 143/1, 40/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.94

1580 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಸಣಣರಂಹೋಗೌಡ 128/2, 128/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.444

1581 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಯ ಸಣಣ ತಿಭಮ ಫನ್ ಸಣಣ 16/4, 135 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.76 0.41814

1582 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ರೋ|| ಔಯಮ 70/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.998

1583 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಲ್ಮಯ 70/6-6 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.65 0.3688

1584 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಭಶೋಶ್ವಯ 12 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.5222

1585 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಷದೋವ ಫನ್ ಖಂಗಧೃ 59/5 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.7524

1586 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಔ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 53/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6363

1587 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಲ್ಫನ್ ಳವ 285/7, 285/2,227/1, 227/7 ವಂಖಟಹಯ Gen ಅಡಿಷ 1 1.26 0.6263

1588 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 49/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಭಣವನಕಮ 1 0.72 0.742

1589 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 24/4 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1590 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ನಂಖ 18/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.5964

1591 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಳವಯುದರ 127 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1592 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಚನನಫಸ 160/6, 160/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.607

1593 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ಚನನಫಸ 71/1, 70/4, 70/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.03 1.0294

1594 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 79 ಫೋಯಲಯು sc ಬಱ 1 0.79 0.2499

1595 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಱಱಯನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 139 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639



1596 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯಸನಮಕ ಫನ್ ಉಮೂನಮಕ 59 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8183

1597 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 4/5-10 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.36493

1598 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಬಮ ಷಲೋಂ  ಶವಭನಮಕ 55 ಮಖಟಿ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5462

1599 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲನಮಕ ಫನ್ ಸಔರನಮಕ 79/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1600 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ದೋವವಂಖನಮಕ 99/1 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

1601 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಯುದರ ಫನ್ ರೋ|| ಔಯಮ 68 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5381

1602 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/4 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.987

1603 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭರೂೋದೋವಯಲ್ಔಜ 27 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

1604 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ರೋ|| ವದದೋಗೌಡ 208/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1605 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 224 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

1606 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 15/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1607 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭಣಣ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 169 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.4 0.199

1608 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 351 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1609 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಳೋಕಯ 29/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.731

1610 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುಕ್ಕಮಣಿೋ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 78/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.485

1611 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಭುಳಳ 108/38 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1612 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 39/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.0467

1613 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಂಖ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 29/3, 29/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1614 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಎಸ್. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಳವಯುದರ 110/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

1615 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 9/9 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1616 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಟರ್ ದಯನಂದ್ ಫನ್ ಫನಯಡ್ ಕಂತರಜು 38/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.16 1.152

1617 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 15/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.9173

1618 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಡಿ. ಔುಮರ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 298 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

1619 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಚಿಚದನಂದ ಫನ್ ೋತರ 38/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4366

1620 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 29/41 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

1621 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಟರ್ ದಯನಂದ್ ಫನ್ ಫನಯಡ್ ಕಂತರಜು 38/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.767

1622 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 61/192, 61/4, 80/13 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1623 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಣಣ 37/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1624 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದಧಲನಮಔ ಫನ್ ಹುರಮ 51/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.54

1625 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲೋಶ್ ಸದನಂದ ಫನ್ ಠಯನಮಲ್ ಬಸಕರ್ 9/4, 9/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

1626 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವನ್ನ್ ಫನ್ ಸುನಂದರಜು 41 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.637

1627 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಫಲಭಮಮಯ 317/8, 321/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.71 0.731

1628 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಭಮ ಷಲೋಂ ಷರೋಗೌಡ 97/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4428

1629 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಲ್ ಷಲೋಂ ರಬುರಂಖಶವಭ 31/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

1630 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಭಲಡಲ್ 79/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.35 0.3894

1631 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಲೋನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಲ್ತಿಭಮೋಗೌಡ 212/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.772

1632 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಹೋಂದರ 57, 57 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.535

1633 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಔಕಣಣ 321/8 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1634 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ವದಧರಂಖ 108/38 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1635 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವಮಯ ಫನ್ ಲೋಯಮಯ 162 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1636 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ರೋ|| ಪಯ 112/-1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.534

1637 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 15/6 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.774

1638 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 25/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1639 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 153/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4438

1640 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಯಣ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 80 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.4916

1641 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 51/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1642 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದಧಭಯಮ 24/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1643 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 224 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.5564

1644 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಬೋಯ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂ 106/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.523

1645 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 57 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1646 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಯಣೋಶ್ ಫನ್ ಮಭಣಣ 57/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1647 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 37/1ಫ, 29/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1648 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಶ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣಣ 44 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.041

1649 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹರಮಫ ಷಲೋಂ ಫೋರ್ ಶಬ್ 5/1 ರಂಖದಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.62835

1650 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 45/11 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1651 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 159/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1652 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ಔಯಮ 274 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.74 0.717

1653 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್  ಮಳ 144/34 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1654 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮ 9 ಮಖಟಿ st ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.15236

1655 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭ 4/2 ಮಖಟಿ st ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1656 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಡದ 9 ಮಖಟಿ st ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1657 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಡಡದ ಫನ್ ಔಯ 24/1 ಮಖಟಿ st ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.009

1658 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 114/1 ಮಖಟಿ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1659 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಥಯನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 36/1, 39 ಔಸಬ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.89 0.898



1660 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 47/3 ಮಖಟಿ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

1661 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 146/4, 337/3, 160/3, 136/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

1662 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಮಱತ ಷಲೋಂ ವದದಭಮಲ್ೂ 278/11, 294/41 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.6377

1663 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಟಚರ್ ಫನ್ ಈಶ್ವರಚರ್ 53/4, 53/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.458

1664 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 67/4, 16/2, 150/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.68 0.381

1665 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಣಣ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌ 154/3, 154/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1666 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಣಣ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌ 87 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1667 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಂತ 46/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.5244

1668 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನೋಗೌಡ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 208/12 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.9178

1669 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 142/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.453

1670 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಣ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ 28/1 ಮಖಟಿ Gen ತಂಖು 1 1.07 0.236

1671 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಳವಣಣ 18/2, 69 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.62 0.2298

1672 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಯಸ 28/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

1673 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಂಖ 147/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.89 0.907

1674 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ತ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 181/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5462

1675 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯಸ ಫನ್ ಒಫಳ 4/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1676 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 11/4, 11/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.96 0.3128

1677 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಜ 75 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1 0.3266

1678 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಯಂಖ 7/1d ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.36 1.335

1679 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಳವಣಣ 3/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.8245

1680 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಯಂಖ 33/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.5288

1681 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಯುಳ 76 ಂಚನಹಱಳ Gen ಶೌತ 1 0.5 0.546

1682 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಶಲನನ 30/3 ಂಚನಹಱಳ Gen ಶೌತ 1 0.5 0.546

1683 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ವ್ದ 31/1a ಂಚನಹಱಳ Gen ಶೌತ 1 0.61 0.6377

1684 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧನಪಲ್ 42/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.89 0.907

1685 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 9 ವಂಖಟಹಯ Gen ಭಣವನಕಮ 1 0.54 0.575

1686 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 36 ಂಚನಹಱಳ Gen ಶೌತ 1 0.6 0.63

1687 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಯಭ 29/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

1688 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 159/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಅಡಿಷ 1 0.73 0.2367

1689 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದರಭ ಫನ್ ವದದ 18/9 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1690 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯಮ ಫನ್ ಚಿಔಕ 36/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1691 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಜಿಜನ ಫನ್ ಳವರಂಖ 32/5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.75 0.3236

1692 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ವಫನ್ ಳಡೂ 75/p9 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

1693 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಡೂ ಫನ್ ಳಡೂ 31 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1694 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಲ್ಔಕ 36/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

1695 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುಚಚ ಫನ್ ನಂಖ 40/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1696 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹುಚಚ 44/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1697 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/p1-p64 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.72 0.2538

1698 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 66 ಮಖಟಿ Gen ಪಮ 1 1 0.646

1699 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ ಫನ್ ತಿಭಮ 4/p1-p15 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.6725

1700 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 42/10 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1 0.328

1701 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 41/p-p4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1 0.322

1702 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಮಯ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನಮಯ 53 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.273

1703 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೋತನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಟರಜ್ 194/3, 120/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.88 0.292

1704 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 115/1p3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.4 0.174

1705 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸ 201/p3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.544

1706 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜ 58/p3, ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1707 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 60/p-p1, 60/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.75 0.261

1708 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಿ ಷಲೋಂ ಜಖದೋಶ್ 30/3p1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1709 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಂಜ 98/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

1710 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 201/p3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.278

1711 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ಭಯಮ 80/p1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ದಱಂಫ 1 0.63 0.215

1712 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಯಲ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 154/1p ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1713 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 150/a ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1714 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಳೋಕಯ 243/1p1, 243/5p1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.3378

1715 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 92/1, 61 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.888

1716 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಯಳ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 154/1p2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 6 0.582

1717 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಲೋಬ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 80/4p ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1718 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ಭಯುಳ 5/2, 104/20 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

1719 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ಭಯುಳ 62 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1720 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 36 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

1721 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 82 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1722 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್  ಭಯುಳ 61/3 ಂಚನಹಱಳ Gen ಶೌತ 1 0.55 0.585

1723 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ಯುದರ 31/2 ಂಚನಹಱಳ Gen ಅಡಿಷ 1 0.63 0.232



1724 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 45/2, 28/9 ಂಚನಹಱಳ Gen ಅಡಿಷ 1 1.01 0.3266

1725 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಕಡ 90/p2 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1726 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ವದದಮಯ 59/12, 64/3 ಂಚನಹಱಳ Gen ಅಡಿಷ 1 0.63 0.232

1727 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಂಡಿಷಲ್ 10/5 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.4697

1728 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 68, 39/2, 65 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.1

1729 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂಚಕ್ಷ್ಯಮಯ ಫನ್ ಲಂಔಟ 72 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.98 0.91

1730 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಬಲೋಲ ಫನ್ ಚೌಠಬಲೋಲ 70/p1-p64 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.98 0.9195

1731 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖರಜು ಫನ್ ಪತಬಲೋಲ 70/p1-p64 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.46 0.7144

1732 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ರಭಬಲೋಪಲ 70/p2-p2 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.8 0.436

1733 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯನಮಕ ಫನ್ ರಮನಮಕ 70/p1-p64 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.98 0.9195

1734 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 16/7 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.7 0.3585

1735 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ಶವಭ 18 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.817

1736 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಮ ಷಲೋಂ ಳಱಯನಮಕ 17/p1 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1 0.523

1737 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚೌಠಬಲೋಲ ಫನ್ ತಿಮಮಬಲೋಲ 149 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

1738 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಗಿಡಡಭಲ್ೂಮಯ 70/47-p1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.9 0.8315

1739 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್  ರಂಹೋಗೌಡ 93/1, 1/3, 28/2 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 1.35 0.6197

1740 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭುದದೋಗೌಡ 73/19, 73 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.98 0.9145

1741 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 73 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.98 0.936

1742 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲಟಲಟಯಮಯ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 70/4-p6 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.88 0.853

1743 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ರಭಮಯ 70/7-p4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.9 0.8315

1744 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಱವತಿ ಷಲೋಂ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ 16 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.1 0.5458

1745 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲತ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 78/3p1, 78/3p3, 92/3, ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.81 0.40125

1746 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಹಭಮದ್ ಹವೋಫ್ ಫನ್ ಆಫುದಲ್ ಯಳೋ*ದ್ 3 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1 0.512

1747 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಷಟಟ 70/40-p4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.51 1.4688

1748 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ದಸ 81/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.51 0.276

1749 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಸ ಫನ್ ಸಖುನ 81/4, 80/1, 80/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.08 0.4924

1750 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 106/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.31 0.344

1751 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಲ್ಲಯು ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ಫೋಲ್ಲಯಣಣ 107 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.574

1752 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಕಯನಮಕ 116/p2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.782

1753 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಈಯಣಣ 97/p32 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.36

1754 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ವದದನಮಕ 122/p-3 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5

1755 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ದುಗಯಬಲೋಲ 17/p32 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.783

1756 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣಮಯ ಫನ್ ತಿಮಮಬಲೋಲ 18/4 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6169

1757 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಯುವಬಲೋಲ 18/1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1758 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಇಂದರ ಬಮ ಷಲೋಂ ಹಂಸರಜನಮಕ 84/3 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1759 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ವೋಳಯನಮಕ 85 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.67

1760 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಮಖಯಬಲೋಲ 17/p32 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.8 0.3398

1761 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಬಲೋಲ ಫನ್ ಬಲತಬಲೋಲ 70/12-p4 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1762 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಔಕರಭೋಗೌಡ 25/3ap1, 25/1 ಸಕರಮಟಟಣ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.7978

1763 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜಯನ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 180/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.136

1764 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಂಖ 62/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.788

1765 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಈಯ 82/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1766 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರೋಶ್ ಫನ್ ರೋ|| ಲೋಯಬದರ 31 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5

1767 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಷಣಣ 50/9 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.45

1768 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 57 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.4675

1769 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಈಶ್ವಯ 2/1, 17/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.5 0.5425

1770 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಸಖುನ 96/1p-1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.425

1771 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 101/1a, 102/1, 101/6, 101/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.97 1.861

1772 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ನಂಜಂಡ 157/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.156

1773 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಷಂತಮಯ 106/4, 108 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.993

1774 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ುಮಯುಡ ಫನ್ ಗೌಯಳಟಿಟ 21 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.7938

1775 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಮ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮರ್ 41/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.425

1776 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋಔಂಠ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 92/1p4 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5246

1777 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 27/1p1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.4646

1778 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿದನಂದ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 71/3 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5246

1779 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 89/7 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1780 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂಫಸವರಜ 69/4p-p1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1781 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಜಖುಣ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 44/1p1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.3 0.3276

1782 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯಯಡಿಡ ಫನ್ ೋಗಿಶ್ 24/7 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಈಯುಱಳ 1 0.52 0.5252

1783 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವ್ದ ಫನ್ ಫಸವರಜ 45/8b ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.8996

1784 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಣಣ ಫನ್ ಲೋಯ 42, 2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.791

1785 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 61, 66/p1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.7097

1786 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದನ್ ಫನ್ ನಯಂಜನ್ 98 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.5244

1787 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭುಳಳ 49/2, 90/p3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.57



1788 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 47/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.5974

1789 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖ ಫನ್ ಭಷದೋವ 192/3, 193/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.5 1.4295

1790 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಇರಯಜ್ ಪಷ್ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಫೋರ್ ಶಬ್1028, 1027, 1029/p1, 1030 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.97 1.82

1791 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 20/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1792 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಅಂಔಳಮಯ 73/2, 73/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4167

1793 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಫಸವರಜು 136 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1794 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 17/8 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1795 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಸ ಫನ್ ರೋ|| ತಿಭಮಣಣ 99/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.9674

1796 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್  ತಿಭಮ 86/p-2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.51

1797 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಔಯಮ 92/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1798 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 25 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1799 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 4/6-p4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1800 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ಫಸ 30/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.4747

1801 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 7 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.505

1802 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜ್ಞನಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಖ 178, 371/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.97

1803 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ದೋಲಯ 23/2, 23/3, 13/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.8 1.69

1804 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯ ಷಲೋಂ ತಿೋಶ್ 143/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1805 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಹಭಮದ್ ಶ್ಯಫ್ ಫನ್ ಹುವೋನ್ ಶಬ್ 26 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.0477

1806 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯಪ್ ಫನ್ ಶ್ುವಭಲತಯ 5/p5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1807 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ರೋ|| ವದದಭಯಮ 374/1, 48/2a ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.49

1808 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ೆ್ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 26/5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.893

1809 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಲೋರ್ ಜಫೋಬ್ ಷಲೋಂ ಇರಯಜ್ ಪಷ್ 1027, 1028 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1810 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ನಂಜ 268/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.508

1811 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಶಫಲಬಯ 158/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.7 1.5975

1812 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ನಖ 42/1, 68/4, 74/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.0076

1813 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭೋಗೌಡ ಫನ್  ಸಣ ಣಭರೂೋಗೌಡ 50/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.96 0.964

1814 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 15/1p3, 3/2p4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.62

1815 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಮತಿ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 76/2p1, 4/2p1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.83 0.836

1816 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮಯಶವಭ 48, 65/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.925

1817 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮಯ ಫನ್ ಪಲ್ಕ್ಷ್ 13/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.79

1818 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋನಂಖ ಫನ್ ಚನನಫಸ 63/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.97 0.958

1819 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯಮಯ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 7/2, 54, 12 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.77 0.78

1820 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 43/5, 11/p2, 59/p2, 60/p2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.5 1.416

1821 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಒಂಕಯ 27/1, 10 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.5793

1822 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯಭಮ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹ 43/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.8586

1823 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯ 269 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.9 1.7744

1824 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳವದದ 13/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

1825 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 19/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1826 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಫೋಯ 140/2 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

1827 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಷಟಟತಿಭಮಮಯ 153/1, 153/4 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.6565

1828 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 16/5 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

1829 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣಣಮಯ 128/4 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.65 1.584

1830 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಪಕ್ಷಿ ಫನ್ ಯಂಖ 36/3 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1831 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 11/1p2, 11/b ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.34 0.3816

1832 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧಭಣಿ ಷಲೋಂ ದಯಶವಭ 71/5 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1833 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ಭುದರಭಲ್ೂಮಯ 15/1p4 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.1917

1834 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 67/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.535

1835 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 128/1p2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.6767

1836 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚನಮಕ 125 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.5029

1837 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಮಮನಮಕ ಫನ್ ಷಂಚನಮಕ 109 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.586

1838 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಔಯಮ 38 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1839 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿನನನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 59/p1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.9596

1840 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೋಮನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 6/p11 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1841 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮ 59/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.606

1842 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ರಭ 42/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.84 0.8356

1843 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್  ಬಲ್ಭಲ್ೂ 14 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1844 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಹಯಮ 5/1, 46/p4 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1845 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಣಣ ಫನ್ ಹಳಳದರಭ 271 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.007

1846 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮ 53/p4, 133/p1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1847 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ವದದ 3/4, 3/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.616

1848 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ಪ್ ಫನ್ ನಂಜ 19/3p1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1849 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಭಬಲೋಲ 27/7b ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1850 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣ ಣ ಫನ್ ರೋ|| ಸಣಣಭೈಱಯ 1/3, 32/2, 32/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.81 0.8182

1851 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋದಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 93/1, 92 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.12 1.0755



1852 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ರಭ 24/p1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1853 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಈಶ್ವಯ 181/p5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1854 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಭುನಮತಯ 194 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1855 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಭಯುಳ 14/7, 8/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

1856 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಖ 42/1, 58/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.8686

1857 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 48/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.9545

1858 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯಮ 202/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.49 0.72

1859 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ತಲೋಟ 25 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.09 1.091

1860 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ನಖ 16, 17 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.59 1.52

1861 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 212/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.63

1862 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಮಯ ಫನ್ ಭರಮ 64/3, 64/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.8039

1863 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 50/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.71

1864 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಮಯಳ 201/p29 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.172

1865 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ಸಖುನ 155/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.4588

1866 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜು ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 44/5, 44/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.71

1867 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಬಮ ಷಲೋಂ ಹಯಯನಮಕ 52/a, 125/p8 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.69

1868 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ ಬಲೋಲ 301/p14 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.09 1.066

1869 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕಭನಶವಭ ಫನ್ ಯುಶ್ರಮ್ 140 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8234

1870 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚ ಫನ್ ಬಲತ 91, 116/1 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

1871 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂಗಬಲೋಲ 43 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.28 0.317

1872 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಬಲೋಲ ಫನ್ ಹನುಭಂತಬಲೋಲ 70/p9-p5 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.24 0.6187

1873 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯಬಲೋಲ ಫನ್ ಹನುಭಂತಬಲೋಲ 70/p ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.7 0.395

1874 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಬಲೋಲ 18/1 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1875 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಬಲೋಲ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಬಲೋಲ 70/32-p5 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1876 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಭತರಬಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 70/p50 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1877 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಬಲೋಲ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಬಲೋಲ 70/p-p4 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1878 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಎರಭಣಣ 70/3-p5 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.4 0.688

1879 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧನಂಜಮ ಫನ್ ಭುದುದಯಂಖಮಯ 143/2, 268/14, 268/15 ಮಖಟಿ Gen ಫದನ 1 1 1.01

1880 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಷಯದ 48/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.05

1881 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭರಂಖ ಫನ್ ನಂಖ 17/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.71 0.757

1882 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಷ್ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ 1/10 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

1883 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಯಮ 257/2 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.868

1884 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟತಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 189/1, 189/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.474

1885 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ವದದ 290/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.807

1886 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನ ಫನ್ ಯಂಖ 210/1p2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.536

1887 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಯುದರ ಫನ್  ಲೋಯಫದರ 210/2p3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1888 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭಯುಳ 39 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1889 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯ ಫನ್ ಚನನಭಲ್ೂ 127/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.636

1890 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 254 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1891 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ವದದ 260/p5, 290/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1892 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಕ್ಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಂಖ 237/p3 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1893 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 144/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.555

1894 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ 251/1 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1895 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಕ್ಷಿಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಲೋಯಣ ಣ 20/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.177

1896 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫುದಧದೋವ ಫನ್ ಷಂಚ 37/3p1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.009

1897 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಕ್ಷಿಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷಲ್ 5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.902

1898 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳಮಯ 60 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2 1.91

1899 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಔುಂತಲ್ ಷಲೋಂ ಭಂಜ 9 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.825

1900 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಫಂಡಿೋಗೌಡ 186/p1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.1918

1901 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 38/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.474

1902 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 35/1a2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.8687

1903 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಖಲಮ 60/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.437

1904 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಸ ಫನ್ ತಿಭಮ 79/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.99

1905 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಲಯಂಖ ಫನ್ ನೋಲ್ 109 ಮಖಟಿ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.625

1906 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈರನಮಕ ಫನ್ ಠಕಯನಮಕ 4142/p2 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.565

1907 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 156/p2 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.8066

1908 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭ 3/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1909 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 163/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.458

1910 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಒಫಳ 97/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಬಱ 1 1.79 0.753

1911 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಖನಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 27/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1912 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಔಯಮ 206/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

1913 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಔಮಮಭಮ ಷಲೋಂ ದನ 7/a30 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.43 0.7

1914 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಫಡಗಿ ಫಸ 47/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.095

1915 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ನಂಜ 70/p4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.602



1916 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಪ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 5/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.592

1917 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 73/1, 73/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.04 1.041

1918 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡಗೌಡ 65/2, 65/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.19 0.639

1919 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಯಜ್ ಅಹಭದ್ ಫನ್ ಅಭೋರ್ ಪಷ್ 70/5 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.442

1920 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಱವತಿ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ 14/8, 105/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

1921 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದಶವಭ ಫನ್ ದಫನ 70/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

1922 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 204/2p, 74/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.3 1.276

1923 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶಬಭ ಫನ್ ಔಯಮ 193 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.444

1924 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 6/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

1925 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜು ಫನ್ ಸಣಣತಿಭಮ 22/1, 17/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1926 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 41 14, 4/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2 1.92

1927 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಮದ 223/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.416

1928 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಮದ 9/6 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1929 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಮದ 13/6 ಫೋಯಲಯು Gen ತಂಖು 1 0.82 0.196

1930 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 131/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.4 0.6665

1931 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

1932 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ತಿಭಮಳಟಿಟ 237/23 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1933 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದನೋಶ್ ಫನ್ ಳೋಕಯ 185 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.48 1.4165

1934 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತರಜು ಫನ್ ನಂಜುಂಡವ 220/22, 220/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.5964

1935 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂಮಯ 6 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.51 0.734

1936 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.602

1937 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಯ ಫನ್ ದಸ 70/ಎ48 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.05 0.538

1938 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 4/6 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1939 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 41/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.94 0.501

1940 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ತಿಭಮ 113/3, 138/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

1941 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಹುಚಚ 1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1942 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮಣ ಣ 10/4, 10/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1943 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಧು ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 58, 58 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1944 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುವಣಯಭಮ ಫನ್ ಳವಯುದರ 30/4, 30/6, 30/23 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.32 0.3627

1945 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 225/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

1946 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮರಮ 206/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1947 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಳವಯುದರ 35/5 ಫೋಯಲಯು Gen ತಂಖು 1 1.21 0.253

1948 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 29/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1949 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಬಲತ 23 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.8358

1950 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧನಂಜಮಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಖ 77/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

1951 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ತಿಭ 92/1, 36/3, 24/6 ವಂಖಟಹಯ Gen ತಂಖು 1 1.08 0.238

1952 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋವಭಲತಯ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 23/2ಎ ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

1953 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 142/1, 143/1ಎ1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1954 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 14/5, 17 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

1955 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ನಯ 208/4, 207/3, 209/8 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.8358

1956 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಯುಳ 24/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

1957 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 228/12 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

1958 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ವದದ 204/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1959 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಹಭದ್ ಹನೋಪ್ ಫನ್ ಕಲ್ಂದರ್ ಶಬ್ 20 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1960 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಂಖ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 36/5 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

1961 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸದಳವ ಫನ್ ಂಚಕ್ಷ್ಯ 54/1, 56/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಅಡಿಷ 1 0.86 0.46

1962 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ೂ ಫನ್ ಳೋಕಯ 51, 51 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1963 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವನಯ ಫನ್ ಔಯನಫಸ 173/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1964 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 69/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1965 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ವದದ 15/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1966 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಮದ 203/51, 210/31 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1967 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮರಮ 325 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1968 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 212/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.71 0.731

1969 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ಫಸವರ 27/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

1970 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 23 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.442

1971 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಖ 187/33, 315/9, 315 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.12 0.853

1972 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭನಮ 13 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

1973 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠ 44/6 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.658

1974 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಣಣ ಫನ್ ಳವಣಣ 21/4 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.6899

1975 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಲೋಭ ಷಲೋಂ ಯೋಣುಔ 363/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.799

1976 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ರಭ 1/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.496

1977 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭುದದ 66/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.607

1978 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ ನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 89/10 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.794

1979 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಫಸವಯಜ 33/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.17 1.118



1980 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಂಫಕ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮರ್ 2/6 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.5789

1981 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ದೋಲಯ 95/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.3 1.22

1982 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮತಿೋಶ್ ಫನ್ ರೋ|| ನಖ 178/1, 280 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.682

1983 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಯೋವಣವದದ 36/31 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 0.964

1984 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಱಯನಮಕ ಫನ್ ಶಭಯನಮಕ 140/3 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1985 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 208, 208 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.18 1.117

1986 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಲೋಮಯ 89 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1987 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 46/3, 115/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.47 0.544

1988 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಈಯ 158/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.16 0.4359

1989 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಔಯಮ 47/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1990 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಜಮಔುಮರ್ 76 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4218

1991 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಶ್ಯನ್ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ 104 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.4 1.319

1992 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯ ಫನ್ ನಖರಜ 109 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

1993 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 124/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.866

1994 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 6/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1995 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 64 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

1996 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಫ. ಯಂಖಶವಭ 20/2, 15/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1997 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ಲೋಯಬದರ 4/2, 4/12 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

1998 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಮವತಗೌಡ 67/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1999 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 45/1, 155/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2000 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 141/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2001 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ರೋ|| ಶ್ಂಔಯ 118/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2002 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 43/1ಎ, 42/1, 44/3, 43/2, 35/1ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.03 1.03

2003 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಚಂದರ 54/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2004 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ವದದ 16/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.458

2005 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 108/2-2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2006 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫಲನ್  ಬೈಯ 213/ಎ3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2007 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಜ 52/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.38 0.3968

2008 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಭಮ ಷಲೋಂ ಷರೋ 97/2, 97/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.958

2009 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಳಯಣಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋದೋವಯ 76/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.491

2010 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಲಡೂ 217/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2011 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ ವಯ 57 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.945

2012 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭಷರಂಖ 121/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2013 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಈಯ 101/, 110 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2014 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ರೋ|| ಲೋಯಬದರ 4/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2015 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ಔಂಠಮಯ 65 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.33 1.3056

2016 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 49/10, 49/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.74 0.762

2017 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ವದದ 273 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2018 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಶೋಭಗಿಯಮ 7/4, 7/6 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.53 1.488

2019 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಷಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 2/23, 40/1 ಫೋಯಲಯು Gen ತಂಖು 1 1.8 0.345

2020 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಲೋಲ 4/4-10 ಫೋಯಲಯು SC ತಂಖು 1 1.71 0.3282

2021 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಒಫಳ 13/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.78 0.324

2022 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುಚಚ ಫನ್ ಲ್ಔಕ 15/2, 17/1ಎ, 17/1ಎ1 ಫೋಯಲಯು Gen ತಂಖು 1 1.46 0.293

2023 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಳಔುಮರ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 100 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.79 0.32

2024 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್  ಭಂಜುನಥ್ 62/1, 62/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.72 0.388

2025 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಯುಭಲ್ೂ 45 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.95 1.872

2026 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ  ರೋ|| ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ 4/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.593

2027 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ಬಲ್ಯನಮಕ 16/1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.5454

2028 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ುಮಯುಡ ಫನ್ ರೋ|| ಶಯಮಣಣ 37 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2029 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಮ ಷಲೋಂ ಒಂಕಯ 103/9 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.41 0.222

2030 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 109/10 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.491

2031 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಖಯ 269 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.24 0.2719

2032 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುಚಚ ಫನ್ ಯಂಣಖ 60/3 ಔಸಬ sc ತಂಖು 1 0.64 0.17

2033 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅನನಸಣಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳವದದ 119 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.544

2034 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟ 51 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.47 0.242

2035 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನ ಫನ್ ಅಣಣ 67/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.5857

2036 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯನಮಕ ಫನ್ ತಲೋಳಚನಮಕ 58/10 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

2037 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ್ ನಮಕ ಫನ್ ಔವಲೋಮೂನಮಕ 56 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.31 0.351

2038 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 55/15 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.433

2039 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್  ಯುದರ 46/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಶೌತ 1 0.68 0.71

2040 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 21/6 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 1.22 0.587

2041 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 247/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ತಂಖು 1 0.8 0.198

2042 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸ 52/6 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ತಂಖು 1 0.39 0.152

2043 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸ 1/8 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.41 0.263



2044 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯ ಫನ್ ರೋ|| ಔಯಮ 99/4 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.32 1.241

2045 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಫಸವರಜು 105, 108/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2046 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಖ 34 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2047 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದ ಫನ್ ಫಸ 32 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2048 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಔಯ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 36/6 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2049 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ರೋ|| ಳವಣಣ 443 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.6 0.298

2050 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ರೋ|| ವದದ 41/9 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.87 0.878

2051 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯನಮಕ ಫನ್ ಯಲಪೂನಮಕ 265 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

2052 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಔಯ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 24/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2053 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಭಣಣ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 32 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.719

2054 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ಭಯಮ 44/21 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

2055 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 6/3, 6/4, 8/1, 8/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.06 0.39

2056 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಮಲ್ತ ಷಲೋಂ ವದದಭಲ್ೂ 162/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.81 0.825

2057 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ನಮಕ 126/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2058 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 155/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.546

2059 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2060 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯನಮಕ ಫನ್ ರಮನಮಕ 102 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.173

2061 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಂತಲೋಷ್ನಮಕ ಫನ್ ಅಣಣನಮಕ 99/4 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 1.3 0.639

2062 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 57/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.08 1.077

2063 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಯಬಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 152/1, 95/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 0.73 0.403

2064 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟನಮಕ ಫನ್ ಬಲ್ಯನಯ್ 8/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 0.74 0.407

2065 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಮೂಬಮ ಷಲೋಂ ಹಯಯನಮಕ 75/12 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2066 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖ ಫನ್ ದವೋಗೌಡ 187/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.82

2067 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಗೌಡ 217/2, 217/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.187

2068 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 71/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.4395

2069 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಜುಯಬಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಅಣಣನಮಕ 192/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 0.32 0.224

2070 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಂಷೋಗೌಡ 41/5, 154/2, 341/5, 337/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.33 1.305

2071 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹೋಹನ್ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 142/2, 153/6 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.02 1.02

2072 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಂಖ 12, 18/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2073 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಚನನೋಗೌಡ 93 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2074 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 34 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

2075 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಸ 15/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2076 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 134/2, 131/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2077 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ವದಧರಭೋಗೌಡ 18/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.6 0.885

2078 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 222/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2079 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಕಂತಮಯ 11/3, 36/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2080 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುಯುಱಧಯ ಫನ್ ರೋ|| ಔೃಷ್ಣ 329 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2081 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 223 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.4 0.2075

2082 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 43/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.83 0.604

2083 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುಕ್ಕಮಣಿಮಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಚಂದರ 73 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2084 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಳವಭಲತಿಯ 440, 440, 440 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 2 0.761

2085 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 57/1, 57/1, 57/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ದಱಂಫ 1 0.55 0.242

2086 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಫಸ ಫನ್ ರಂಖ 227/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2087 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಿೋವನ್ ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 43/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2088 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದನೋಶ್ ಫನ್ ಳವಣಣ 439 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 2 0.877

2089 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭನುರಕಶ್ ಫನ್ ಹೋಹನರಜ 108/ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.866

2090 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಜಖುಣಭಮ ಷಲೋಂ ಭಷರಂಖ 74/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.84 0.848

2091 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಿೋವನ್ ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 32/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.34 0.55

2092 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಅಣಣಮಯ 379 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.33 0.337

2093 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋಔಂಠ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 222/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.35 0.396

2094 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲನಯ್ ಶಲಸಭನ ಫನ್ ನಜಖುಣ 74/3, 74/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 1.33 0.623

2095 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಟರಜ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 44/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

2096 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಸಣಣತಿಮಮಫಲೋಲ 70/44-1 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2097 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 70/-64 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2098 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಜಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 216, 217/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ದಱಂಫ 1 2.79 1

2099 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 17/ಫ12 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.7 0.376

2100 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 128/1, 140, 141 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 1.95 0.915

2101 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಧು ಫನ್ ಭಲ್ೂ 16/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.6

2102 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 19/2 ಔಸಬ Gen ಫದನ 1 0.9 0.917

2103 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 230/3, 71/1, 64/3, 72/6 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.48 1.448

2104 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನರಮಣ ಫನ್ ಷಂಚ 61/1 ಔಸಬ Gen ಫದನ 1 0.8 0.824

2105 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್  ರಭಮಯ 60/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2106 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖಶವಭ ಫನ್ ರಭಮಯ 9/11 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 2 1.914

2107 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 21 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01



2108 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಷಲೋಡ 17/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

2109 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಯಂಖಮಯ 71/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.605

2110 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ ಫನ್ ಔಯಮ 11/8 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.0639

2111 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭುದದಭಮ ಷಲೋಂ ಚ್ಲ್ುವಭಮ 114/21 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.69 0.721

2112 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುವಣಯಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 30/1ಎ ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.12 1.112

2113 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 34 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.55

2114 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವೋನನಮಕ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 312/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.97 0.979

2115 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 293 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.56

2116 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ವದದೋಗೌಡ 309/6, 326/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2117 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಡ 223/1, 274/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.26 1.209

2118 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜು ಫನ್ ನಂಖ 68/* ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2119 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ೆ ರಮಣಣ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

2120 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖುಯುಶವಭ ಫನ್ ಖುಯುವದದ 58/4, 131/56, 35/1, 83/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.15 1.117

2121 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ನಂಖ 7/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.96 0.969

2122 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಲೋಬ ಷಲೋಂ ಷ್ಠಕ್ಷ್ಯ 110/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.605

2123 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫೋಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಸಣಣರಂಹೋಗೌಡ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.726

2124 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಸುರತ್ ಶಬ್ ಫನ್ ಯಶೋಮ್ ಶಬ್ 181 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.86 1.786

2125 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೋತನ್ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 32/3, 15/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2126 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 211/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2127 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 5/2, 5/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.74 0.462

2128 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 32, 32 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.638

2129 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 74 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

2130 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ನಂಜ 22/21 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.431

2131 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಫಂಡಿಭಲ್ೂಮಯ265, 268/11, 276/1, 244/2, 270/3ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.16 1.118

2132 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಔಯಮ 5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.457

2133 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಖುನ ಫನ್ ಯಂಖ 167 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.13 1.118

2134 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ನಖ 68/11, 78/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.1 0.554

2135 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಲ್ಣಣ ಫನ್ ಈಯಣಣ 70/6-4 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.53 0.743

2136 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಚೌಡ 70/92-2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.52 0.738

2137 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖರಜ ಫನ್ ಷಟಟರಂಖ 3/62 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.876

2138 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ರಭ 33 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2139 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಯೋವಣಣ 33/47 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2140 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ವದರಭ 134/1, 127/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

2141 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಜ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯರಂಖ 66 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2142 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 73/, 74/ಫ ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1

2143 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ನಯಸ 25/8 ಫೋಯಲಯು Gen ಬಱ 1 0.8 0.434

2144 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯರಂಖ ಫನ್ ಔಯಮ 197 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2145 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ೋಗಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 45/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2146 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳೋಕರ್ 913, 162/4 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2147 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ವಯತ 13 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.08 0.55

2148 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಮಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 70/121 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.585

2149 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ವದದಭಮ 56/4 ಮಖಟಿ SC ಅಡಿಷ 1 0.8 0.439

2150 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಲಭಮಣಣ ಫನ್ ಷಟಟ 121 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2151 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 94/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

2152 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 105/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.96 0.969

2153 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ನಹೋಂದರ 99/6 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2154 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳಸುದೋವ ಫನ್ ಸಂಜಿೋವ 16/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 2 0.944

2155 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 70/ಎ19 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.75 0.412

2156 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಯಂಖ 70/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.434

2157 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 224/4 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2158 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸ 4/6, 13/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2159 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ರೋ|| ತಿಭಮ 193/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2160 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖ ಫನ್ ದಸ 70/ಎ33 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.5 0.73

2161 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಸಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 70/ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2162 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ವದ 15/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2163 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋನಂಖ 26 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2164 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಹಯಳ 63 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2165 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಬದರ 44 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2166 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 9/2 ಮಖಟಿ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2167 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ್ 42/10 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2168 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ರೋ|| ತಿಭಮಮಯ 34 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2169 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದುನನೋಗೌಡ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 155 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2170 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಔಯಮ 197 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2171 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 62 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.866



2172 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಔಯಮ 72/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

2173 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯರಂಹೋಗೌಡ 16/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2174 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 156/ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2175 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಶ್ಂಯರಂಹೋಗೌಡ 22/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2176 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಷಟಟರಂಖ 31 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2177 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಸನನ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 44/5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2178 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ವಲೋಮೂನಮಕ 89/2 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2179 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವನಂಜ ಫನ್ ಮದ 38/10 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2180 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 11/4 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2181 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ಷಟಟಔಲ್ೂ 28/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2182 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 30/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

2183 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 68/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2184 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 16 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2185 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ದಸ 51/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2186 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ತೋಜನಮಕ 236/1, 209/7, 209/6 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.81 0.825

2187 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಲತಿಯ ಫನ್ ಚನನಫಸವಮಯ 31/10, 45/5 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.92 0.455

2188 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜು ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 198/5 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.69 0.72

2189 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಬುಔುಮರ್ ಫನ್ ರಜಳೋಕಯ 61/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಅಡಿಷ 1 1.01 0.516

2190 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭಣಣ ಫನ್ ವದದ 311/1, 52/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2191 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಲೋಯ ಫನ್ ರೋ|| ಚಿಔಕಳಟಿಟ 316 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2192 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರೋಶ್ ಫನ್ ದೋಲಯ 11/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2193 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 88/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

2194 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 47/24, 47/25, 47/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2195 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 42/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2196 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ವದದ 31/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2197 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್  ಭಯರಂಖ 89/11, 87 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.42 1.387

2198 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಭತರ ಷಲೋಂ ಯಲಶ್ಂಔರ್ 23 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ದಱಂಫ 1 1.14 0.411

2199 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್  ಯುದರ 108/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2200 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ್ಣುಮಕ ಫನ್ ಚಂದಭಯಮ 108/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2201 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಱವತಿ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 269 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2202 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬೋಭಮಯ ಫನ್ ಬದರಯ 127, 128/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2203 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಗು ಫನ್ ರೋ|| ಬದರ 9/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2204 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷಲಟಲಟಯ 57/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2205 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಯುದರ ಫನ್ ಷಲಟಲಟಯ 117 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.41 1.374

2206 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂ 41/3, 41/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.267

2207 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಮಯ 41/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಪಮ 1 0.65 0.397

2208 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದರಜು ಫನ್ ಭಂಜ 53 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

2209 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ರಭ 35 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.36

2210 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ವದದ 59/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2211 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋಪನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 176/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಬಱ 1 0.29 0.203

2212 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ಮಯ 22/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2213 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 176/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಬಱ 1 0.27 0.189

2214 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 138 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.937

2215 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಭಮಮಯಭಮ ಷಲೋಂ ಪಣಣ 120/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2216 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಂಖ ಫನ್ ಭಷದೋವ 18/1, 48/8 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

2217 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಳವಣಣ 443 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ತಂಖು 1 1.4 0.23

2218 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಜಿಹ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ ಫ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 144/1, 179/8 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2219 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ರಭ 20/13, 36/21, 36/22 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.68

2220 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 41/1, 52 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.98 1.84

2221 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೋಲ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 17/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.785

2222 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 29/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.963

2223 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಡಿ.ಎಸ್ ಫನ್  ಳವರಂಖ 248 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.687

2224 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖ ಫನ್ ಷಲಂತಿಖ 237/1 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2225 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲತಯ 17/23 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2226 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ ಫನ್ ಕಡ 4/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.885

2227 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವನಮಕ ಫನ್ ಯೋಖಯನಮಕ 77/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

2228 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 89/17 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2229 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯ ಫನ್ ರೋ||ನಂದಫಸ 269/1, 270/2, 271 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2230 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಜುಂಜನಮಕ 295/1 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.418

2231 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭೋಶ್ವಯಶವಭ ಫನ್ ದಕ್ಷಿಣಭಲತಿಯ356, 12, 67/8ಎ, 69/2, 32 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.979

2232 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ರೋ|| ಫಸ 94/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.45

2233 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 74/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.978

2234 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದರಂಹೋಶ್ ವಯಶವಭ ಫನ್ ಒಂಕಯ 7/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.53

2235 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೈಱ ಷಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ 19/5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.891



2236 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಸುಭಬಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಔಱೂನಮಕ 21/3 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.616

2237 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋಲಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 185 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.37

2238 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಉಭೋಶ್ 234/1, 234/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.414

2239 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯಮಯ ಫನ್ ರೋ|| ಶ್ಂಔಯಮಯ 67/9 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2240 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 184/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.404

2241 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖ 32/6 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.404

2242 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 10/7 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 0.606

2243 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ಅಜಜನಮಕ 94/1, 95/2, 127/3, 94/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.0483

2244 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 43/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4199

2245 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖ ಫನ್ ಷಂಚ 158 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2246 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಶ್ವನಮಕ ಫನ್ ಔಯಯನಮಕ 206/1 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.28 0.261

2247 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಖ 28/33 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2248 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಚನನಫಸ 33/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2249 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಖನಮಕ ಫನ್ ಔಂಠಯನಮಕ 45/4 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2250 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 70/18 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.8818

2251 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಧನಂಜಮನಮಕ 52/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

2252 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಮನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 73 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.4982

2253 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದೋಶ್ ಫನ್ ದೋವಯ 16/7 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2254 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಜಜ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 70/11-2 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.781

2255 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 86/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2256 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 207/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2257 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಭಱಯನಮಕ 59/9, 59/2, 59/ ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.1437

2258 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 251/36, 254/4, 270/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.08 1.0255

2259 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಭತರಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯ 17/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2 1.8569

2260 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜ ಫನ್ ಔಯಫಸ 146/6ಎ, 1469/6ಫ ಮಖಟಿ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.3419

2261 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 239/1, 467/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.97 0.9468

2262 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಜಡೋಭಲ್ೂ 38/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2263 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಬುಔುಮರ್ ಫನ್ ರೋ|| ಭರೂೋಶ್ 207/4 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.606

2264 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 143 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8048

2265 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ಲೋಱಂದರ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 276/4, 284/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.559

2266 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯಮ 2/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.695

2267 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 38/32 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.42

2268 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಮ ಷಲೋಂ ಳವಔುಮರ್ 109/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.57

2269 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ಷಟಟರಂಹೋಗೌಡ 89/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

2270 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ್ ಫನ್ ರೋ|| ರಭಬಲೋಲ 343 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2 1.862

2271 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಖಂಖ 220/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.26 1.144

2272 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔರನಮಕ ಫನ್ ಶೋಮೂನಮಕ 30/2 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2273 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ಭುದದನಮಕ 67/26 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2274 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸತಿೋಶ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಔುಮರ್ 146 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2275 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಮೂಬಮ ಷಲೋಂ ಭೋಞಯನಮಕ 72/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2276 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರಭ ಫನ್ ರಭ 68/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.24 1.19

2277 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಔಯಮ 32/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2278 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಫಸ 14, 15 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.616

2279 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಮದ 10/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.5 1.44

2280 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭಯುಮಳವದದ 20/6 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.11 1.0659

2281 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಔಂಠ ಫನ್ ತಯಯ 46/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.6666

2282 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 15/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2283 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯಭಲ್ೂ ಫನ್ ಹಯಮ 5/1, 60/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.41

2284 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಬಳಭಲ್ೂ 14 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2285 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತ ಫನ್ ರಭ 6/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.37 1.337

2286 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ನನಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಹಲೋಲಂದ 18/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.13 1.122

2287 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಸಖುನ 9 ಮಖಟಿ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.152

2288 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 25/10, 17 ಮಖಟಿ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.17 1.1235

2289 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭನು ಫನ್ ಈಯ 45/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.945

2290 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಭುದದ 40/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

2291 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ 53 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2292 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ನಂಖ 262/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.77 0.777

2293 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಂಚ 23 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.436

2294 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್ ಭಯುಳವದ 131/1, 131/4 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

2295 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ವದದರಭ 70/10 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.5757

2296 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 55/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.009

2297 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯುದರ 26/2ಎ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.3 1.278

2298 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 280/3, 255/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.18 1.133

2299 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಮಭಮ ಷಲೋಂ ಒಂಕಯ 16/1ಎ, 47/1, 16/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.26 1.2099



2300 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 9/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.1523

2301 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚಳಟಿಟ ಫನ್ ಯಂಖಳಟಿಟ 25 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

2302 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಚನನಳಟಿಟ 8/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.4646

2303 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಫಸವಮಯ ಫನ್ ಫಸವರಜಮಯ 22/1ಫ1, 11/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.91 0.919

2304 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳವದದ ಲ್ಫನ್ ಭುಳಳಖ 47/7, 49/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

2305 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜ ಫನ್ ರೋ|| ಯುದರ 113/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.39 0.415

2306 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯಂಜನಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 61/9 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.5454

2307 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದ 6/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.59

2308 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಱವತಿ ಷಲೋಂ ಭಯುಳವದದ 10 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.818

2309 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಣಣ ಫನ್ ವದ್ಏಗೌಡ 14/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

2310 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 76 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2311 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ್ ಫನ್ ಳೋಕಯ 21/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2312 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲೋಯ ಫನ್ ಯುದರ 80/2, 81/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.61 1.5364

2313 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರ ಫನ್ ವದದ 69/4, 63 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2314 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸ 35/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.637

2315 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಂಚಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.1

2316 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ೋತನ ಫನ್ ಫಸವರಜು 72/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2317 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಣಣ ಫನ್ ಸಣಣ ಹೋಖಣಣಳಟಿಟ 63/12, 63/13 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

2318 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಲೋಡ 60/10, 60 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2319 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಚಚನಮಕ ಫನ್ ಶಮಯನಮಕ 44/6 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.474

2320 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟ ಫನ್ ರೋ|| ಷಂಚ 1/252 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.4 1.336

2321 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯ ಷಲೋಂ ನಖರಜು 65 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.4147

2322 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 103, 103 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.43

2323 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 9/5 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

2324 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಔಕತಿಭಮೋಗೌಡ 47, 47 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.863

2325 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಶಲನನ 90/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.469

2326 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಮನಮಕ ಫನ್ _ _ _ _ _ 1191/15, 1191/8 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.87 1.598

2327 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಂಚ 61 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.524

2328 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಬಮ ಷಲೋಂ ಖಂಠಯನಮಕ 95/33, 105/5 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.8859

2329 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಖ 70/29 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.529

2330 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಹೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಭಖಯನಮಕ 154/2 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.579

2331 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಔಯ ಫನ್ ತಿಮಮಫಲೋಲ 14/2, 14/5 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1 0.319

2332 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಳವನಂಜ 63/7 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 0.984

2333 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 60 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1 0.331

2334 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯಸ ಫನ್ ಒಫಳ 4/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.1 1.101

2335 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಿಟಬಮ ಷಲಂ ನಂಗನಮಕ 70/ಫ57 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1 0.331

2336 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 59 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.8 0.277

2337 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ನಂಖ 23/4, 20/14 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.77 0.744

2338 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಯೋವಣವದ 192/11 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.746

2339 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಫೋಯೋಗೌಡ 157, 102/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2340 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿದನಂದ ಫನ್ ಫಸ 132/11, 132/71, 281/2, 282/1ವಂಖಟಹಯ Gen ಅಡಿಷ 1 0.98 0.317

2341 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮದೋವ ಫನ್ ಚನನಫಸ 67/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.29 0.328

2342 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 67/11 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.51 0.543

2343 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಶವಭ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2344 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 10/2ಫ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

2345 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖ ಫನ್ ನೋಲ್ 143/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.541

2346 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಧವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹುಚಚಚರ್ 182 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಬಱ 1 1.43 0.59

2347 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ದಯವಣಣ 185 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಬಱ 1 0.94 0.313

2348 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಖ ಫನ್ ಚಂದರಳಟಿಟ 45/21 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

2349 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಂಷೋಶ್ ಫನ್  ನಯವಂಹಮಯ 44/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.632

2350 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭೃತಲಯಂಜಮ ಫನ್ ಸದಳವ 32/2 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.76 0.783

2351 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 22/4 ಂಚನಹಱಳ Gen ಪಮ 1 0.95 0.47

2352 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ಈಯ 35/4 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2353 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ರೋ|| ಷಂಚ 80/11 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.696

2354 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಱಳಮ ಫನ್ ಖಿೋಯ 374 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 2 1.865

2355 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಮಯನಮಕ ಫನ್ ರೋ|| ಹಲೋಲಂದನಮಕ 91/3 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.56

2356 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣ ಫನ್ ರೋ| ಷಂಚ 145 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2357 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ದಲಡಡಜಜಮಯ 108/4, 24/2, 15/4 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.978

2358 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಲೋಯ ಷಲೋಂ ನಖರಜು 252 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.978

2359 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕಟೋಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡೋಗೌಡ 81 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.7037

2360 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ದಲಡಡರಭೋಗೌಡ 59/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

2361 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶೋಯಮಯ ಫನ್ ರೋ|| ಬಕ್ಕೋಯಮಯ 205 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.8 1.692

2362 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳರೋನಳಸನಮಕ ಫನ್ ಖಂಗನಮಕ 80/10, 94/3, 91/1, 63/4 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.29 1.1345

2363 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಮಯ ಫನ್ ರೋ|| ರಭಮಯ 239 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.9 1.774



2364 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಮಯ ಫನ್ ಶಲಂಬಳಮಯ 161 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.98 1.847

2365 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಮ ಷಲೋಂ ತಿಮಮನಮಕ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.147

2366 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫನ್ ಯಂಖ 39/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2367 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಮಯ 46 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2368 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಿಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲತಯ 68 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.634

2369 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ದಸ 68/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2370 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವಯವದದ ಫನ್ ಭಯುಳ 149/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.048

2371 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕಯ 49/2, 67/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.8 1.738

2372 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಭಲ್ೂ 56/15 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.57 0.57

2373 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಯ ಫನ್ ಹಳಳದ ರಭ 109/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.634

2374 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ ಫನ್ ಚಿಖಭಲ್ೂ 20/4 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

2375 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಔಯಮ 2/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.189

2376 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 28/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.813

2377 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 176/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.752

2378 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 177/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.491

2379 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಅಯವ 21/6 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2380 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ರೋ|| ಭಲ್ೂ 137 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2381 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಪಕ್ಷಿ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 74 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.559

2382 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 29/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.186

2383 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಯನಂದ ಫನ್ ಸಣಣತಿಭಮಮಯ 61/2, 61/7 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.46 0.494

2384 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 86 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2385 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವ ಫನ್ ಔಯಮ 24 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.5 1.462

2386 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಸ ಫನ್ ಚಿಔಕತಿಭಮಮಯ 77/9 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2387 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಹುಕರ್ ಭುದದ ಫನ್ ದಳಳಮ 126/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.39 0.427

2388 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮ 16/9 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.84 0.856

2389 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಣಣ ಫನ್ ಫಸ 135/1ಫ1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2390 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಯ ಫನ್ ಫಸ 141/2ಎ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.189

2391 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯಭಮ ಷಲೋಂ ತಭಮಮಯ 52/1ಎ ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2392 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಳಧಯ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 233 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.498

2393 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 100 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.85 0.866

2394 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 25 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

2395 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಹಂತೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜ 108 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.635

2396 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭೈಱಯ 13/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.0728

2397 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 100 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.525

2398 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ರಭ 218/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.534

2399 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಲೋಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ2,1, 7/2, 8/2, 9/2, 8/1, 10/1, 9/1, 7/1ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 5 1.99825

2400 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ರಮನಮಕಕ 27/8, 34/1, 7/2ಎ, 7/28 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2401 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನರಮಣನಮಕ ಫನ್ ರಲೋಕಯನಮಕ 156 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2402 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಮನಮಕ ಫನ್ ಬಱಯನಮಕ 141/3 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

2403 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಳಔರ್ ಫನ್ ರಜಳೋಕಯ 43 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.555

2404 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ಬೋಮನಮಕ 13 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2405 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಮಮನಮಕ ಫನ್ ತವಯನಮಕ 81 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.546

2406 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ತಿಮಮನಮಕ 16/1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2407 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನನಯನಮಕ ಫನ್ ಸಔರನಮಕ 121 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2408 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 35/16 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2409 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋರಬಮ ಷಲೋಂ ತವಯನಮಕ 70/9-6 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2410 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗಿಬಮ ಷಲೋಂ ತವಯನಮಕ 70/79-3 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.35 0.656

2411 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣಫಲೋಲ ಫನ್ ರಭಬಲೋಲ 70/ಎ62 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.2 0.595

2412 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜನಮಕ ಫನ್ ಮನಯನಮಕ 182 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2413 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜ್ ನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 63/20 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

2414 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಱಱಯನಮಕ ಫನ್ ತಲಳಚನಮಕ 178, 180/1, 180/2 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 1.63 0.77

2415 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ದೋವಯವಂಖನಮಕ 99/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.62

2416 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 12 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2417 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ರಮನಮಕ 2/21 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.46 0.294

2418 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ವೋಳಯನಮಕ 238/2 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2419 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 118/2 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.823

2420 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರೋಮ ಷಲೋಂ ಅಣಣನಮಕ 5/3 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2421 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಂಗನಮಕ ಫನ್ ತಲಳಚನಮಕ 291 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2422 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಯಬಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಮಕ 184/2 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2423 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತಬಲೋಲ ಫನ್ ಅನಂತಬಲೋಲ 140 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2424 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತಬಲೋಲ ಫನ್ ಅನಂತಬಲೋಲ 151/14 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.23 1.213

2425 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಕ್ಕಯಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಳವಭಲತಯ 2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.26 0.1678

2426 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶವಭ ಫನ್ ಳವಭಲತಯ 3/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.68 0.307

2427 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ದಲಡಡಫಸ 93/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.773



2428 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ಭೈಱಯ 70-64 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.82 0.445

2429 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜು ಫನ್ ಸಣಣತಿಭಮ 35/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2430 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 112/2, 113/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.75 0.803

2431 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ನೋಲ್ 57/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2432 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಛಯತಿ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹಮಯ 70/447 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.407

2433 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 5/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.42 1.387

2434 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸ 161/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

2435 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 147/3, 147/6, 146/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2436 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚ 208/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2437 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಭಲ್ೂ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 65 ಮಖಟಿ Gen ಅಡಿಷ 1 0.66 0.377

2438 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಳರೋಔಂಠ 78/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2439 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 14/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.722

2440 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಭೋಉಱೂ ಶ್ಯೋಫ್ ಫನ್ ನಲಯುಱೂ ಶ್ಯೋಫ್ 116/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

2441 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 31/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ತಂಖು 1 0.6 0.18

2442 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭಷದೋವ 29/8 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

2443 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಖವಂತ ಫನ್ ರೋ|| ಖಂಖಣಣ 27/4 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

2444 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಏಳುಷಲೋಟಿಮ 213/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2445 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಭುನಮ 13/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2446 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 61/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2447 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔ ರಸನನ ಫನ್ ಭರೂೋನಂಖ 84/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.7 0.685

2448 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಯೋವಣವದದ 21/6, 21/8 ಚೌಳಶಯಮಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2449 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಷಂಚ 174/3, 240/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.43 1.396

2450 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಭಲ್ ಷಲೋಂ ಭಷದೋವ 143/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.4 0.252

2451 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಷ್ ಫನ್ ಸಣಣ 70/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.66 0.689

2452 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 64/4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.33 0.935

2453 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಶೋಭಗಿಯ 67/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

2454 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಖನ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 4/2, 65/2, 65/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.76 0.42

2455 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂಕಜುಯನ 70/ಫಷ13-4 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.32 0.362

2456 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದಲಡಡಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಔಕಣಣ 70/ಎ14 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.49 0.715

2457 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 40 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2458 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಒಂಕಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 2/1 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2459 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 61 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2460 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಱವತಿ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 209/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.73

2461 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ರೋ|| ಫಸ 225/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.478

2462 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 135/5, 9 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.74 0.762

2463 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಚನನಭಲ್ೂ 80/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.193

2464 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಫೋಯಬದರ 50/6 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

2465 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 27/3 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.03 1.02

2466 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋತರವತಿ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 5/1, 60 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2467 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ವದದರಂಖ 10/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2468 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವರಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 46/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2469 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸ 19/11 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2470 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 124/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2471 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಂಡ 56/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.84 0.856

2472 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 27/11 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2473 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ದವಜಯನಮಕ 297/6, 320/3 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2474 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅಣಣಮಯ 203 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2475 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಗಿಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 200 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2476 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಣಣ ಫನ್ ಅಣ ಣಮಯ 349 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.33 0.37

2477 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಂಖಬಲೋಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ 82/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2478 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅಣಣಮಯ 203 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2479 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲಟಬಲೋಲ ಫನ್ ಭುನಯಬಲೋಲ 63 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2480 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಯುಳ ಫನ್ ತಿಮಮನಮಕ 167/3 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2481 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಮನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 170/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1

2482 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅಣಣಮಯ 379 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.33 0.374

2483 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚ್ಲೋಟಪಕ್ಕೋಯಮಯ ಫನ್ ಳಮಯ 375 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2484 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 176 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2485 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಚಚನಮಕ ಫನ್ ರೋ|| ಜಔಣಣನಮಕ 181/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.18 1.172

2486 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಬಮ ಷಲೋಂ ಭಲತಿಯನಮಕ 34 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.99 1

2487 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಗಿಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 200 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.91

2488 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಫುಬಲೋಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ 70/ಫಆರ್98 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.51 0.606

2489 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ದಸಫಲೋಲ 70/1, 70/ಫ7530, 70/ಫ1547 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.43 0.669

2490 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭ ಫನ್ ಬಲತಫಲೋಲ 70/12-4 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.29 0.624

2491 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಬಲೋಲ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಫಲೋಲ 70/2 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.28 0.615



2492 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ನಖ 70/156 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2493 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಗನಮಕ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 70/13181 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.96 0.488

2494 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 99/2 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.69 0.721

2495 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 70/15-6 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.3 0.53

2496 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಯೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಬಱಯನಮಕ 77 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2497 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔಯನಬಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 178 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.958

2498 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಮೂನಮಕ ಫನ್ ಱಱಯನಮಕ 70/1 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.42 0.416

2499 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 93/2-3 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2500 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಯನಮಕ ಫನ್ ರೋ|| ಸಔರನಮಕ 73 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.787

2501 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಮಮನಮಕ ಫನ್ ತವಮಯನಮಕ 307/-1 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.9 0.878

2502 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ನಖಣಣ 70/166-1 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.786

2503 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 178 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.09 1.038

2504 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ  ವದದ ಫನ್ ಬಫಮಯ 387 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.978

2505 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮಯ 4/124 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.786

2506 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಬಮ ಷಲೋಂ ಱಱಯನಮಕ 55/4 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.59 0.57

2507 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಫಮಯ ಫನ್ ರೋ|| ಕಳಮಯ 157/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.148

2508 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಧಭಯಮಯ ಫನ್ ಹುಳಳಮಯ 4/3 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.972

2509 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷೋಶ್ವನಮಕ ಫನ್ ರಭ 4/4, 5/4 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.919

2510 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಔಯಮ 177/21 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 0.978

2511 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯನಮಕ 42/3ಎ ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.98 1.835

2512 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಖಣಿಯನಮಕ 175/16 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.6 1.497

2513 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫಉನ್ ಹನುಭಂತ 45/12, 45/13 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.603

2514 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ಶಲನನ 90/1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2515 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖರಜು ಫನ್  ತಿಮಮಬಲೋಲ 53/1 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.22 0.22

2516 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಔ ಫನ್ ರಭಬಲೋಲ 72 ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2517 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಗನಮಕ ಫನ್ ಱಱಯನಮಕ 129/7-1 ಂಚನಹಱಳ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.867

2518 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರಜ 38/ವ ಔಸಬ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.45 0.172

2519 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಗಿಯರಜು ಫನ್ ವಲೋಭೋಂದರ 70/143, 70/152 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.6 0.434

2520 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭೋಂದರ ಫಲನ್ ಷಝಯ ತಿಭಮಣಣ 70/165 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1 0.4

2521 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ 70/ಫಷ5 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.52 0.24

2522 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಈರಬಲೋಲ 17/1 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 1.54 0.74

2523 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಬಲೋಲ 17/11 ಫೋಯಲಯು SC ಅಡಿಷ 1 0.8 0.348

2524 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಲಂಔಟಬಲೋಲ 60/2 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 1 0.426

2525 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದ479/11, 79/35, 81/7-2, 78/3, 78/7, 87/8ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 2.62 1.072

2526 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಯಯ ಪನಯಂಡಿಸ್ ಫನ್ ನಯಂಡಿಸ್ 44/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಭಣವನಕಮ 1 0.8 0.812

2527 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣ 288/1 ಮಖಟಿ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.3565

2528 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ವಲೋಭ 11 ಮಖಟಿ Gen ತಂಖು 1 1.07 0.198

2529 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭ 12, 12/1 ಮಖಟಿ Gen ತಂಖು 1 1 0.2159

2530 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 107 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.53 0.246

2531 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಂದರಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿನನಮಯ 4/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.98 1.88

2532 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನಳಯಣ 70/102 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.45 0.677

2533 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಶವಭ 17/6, 15/6 ಫೋಯಲಯು Gen ತಂಖು 1 1.52 0.3

2534 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಸನನ  ಫನ್ ಭಲತಿಯ 78/6 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 0.4 0.21

2535 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪವಯತಭಮ ೆ ಲೋೆಂ ಭಷದೋವ 56/1, 56/32 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.9 0.348

2536 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಷದೋವ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 107/1, 32/1, 91/1, 80/3 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 2.17 0.966

2537 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ನಖಣಣ 243 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ದಱಂಫ 1 1.6 0.635

2538 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚ 9/6 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 1.2 0.476

2539 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭರಮ 17/4, 18/5, 23/3, 21/6 ಔಸಬ Gen ತಂಖು 1 1.56 0.308

2540 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಬಹೋಶ್ ಫನ್ ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 0.3 0.34

2541 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಱಕ್ಷ್ ಫನ್ ಭುದದ 33/11 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2542 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜ ಫನ್  ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 0.3 0.34

2543 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಟರಜು ಫನ್ ಭುದದ 21/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಔಲ್ೂಂಖಡಿ 1 0.3 0.34

2544 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಪಱಕ್ಷ್ ಫನ್ ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.3 0.34

2545 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 28/1 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2546 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಲೋಡುಖಲ್ೂ ಫನ್ ಯಂಖ 245/2, 265/5 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2547 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಖ 28/5 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2548 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಳವ 28/1 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2549 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಲ್ೂ ಫನ್ ಹುಚಚ ಹನುಭ 216/2 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.387

2550 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಯಂಖ 28/5 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

2551 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಷಂಚ 18/2 ವಂಖಟಹಯ ST ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.73

2552 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನ ಫನ್ ಖಲಯಂಖ 88 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2553 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡ 22/1 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

2554 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಮಱೂಬಲೋಲ 43 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2555 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುಶ್ರಭ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 110 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.56 0.596



2556 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುರಯಚಯ ಫನ್ ತಲೋಳಚಚಯ 47/1 ವಂಖಟಹಯ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

2557 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಭುಯುಹೋಶ್ 49/1, 50/2, 50/ಫ ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು Gen ಬಱ 1 1 0.352

2558 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಕ ಬಲೋಲ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣ 96/3 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2559 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ವೋತನಮಕ 192 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.69 0.697

2560 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜೈಮಲ್ ಷಲೋಂ ಬಲತಫಲೋಲ 213/1 ಮಖಟಿ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2561 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 51/2 ಸರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.143

2562 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಯಲೋಜಬಮ ಷಲೋಂ ನಖರಜನಮಕ 170 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.794

2563 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದೋವರಜುನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 324 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 2 0.964

2564 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಱಱಯನಮಕ 100/1 ಸಕರಮಟಟಣ SC ಅಡಿಷ 1 0.75 0.406

2565 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣಣ 87/9 ಫೋಯಲಯು Gen ಅಡಿಷ 1 1.77 0.83

2566 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲ ಫನ್ ಫಸ 118/4 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.43 0.278

2567 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ದದೋರ್ ಫನ್ ಆಯಫ್ ಜನ್ 47/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2568 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚನನಫಸ ಫನ್ ನಂಜ 204/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2569 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಯುಳ 7/4 ಂಚನಹಱಳ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2570 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಯ ಫನ್ ಚಿತತೋಗೌಡ 187/7 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.639

2571 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 11/73, 117, 32/1, 1247/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2572 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 32/3, 40/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2573 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 11/2 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2574 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಲಭಮ ಫನ್  ದಲಡಡಮಯ 59 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2575 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 12/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.69 0.72

2576 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತಫಲೋಲ ಫನ್ ಸುಂಔಬಲೋಲ 17/15ಫ4 ಫೋಯಲಯು SC ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2577 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 2/7 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.34 0.362

2578 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 39/4, 26/4, 26/1ಫ2 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2579 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಳವಣಣ ಫನ್ ಭರಮ 2/3, 2/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2580 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಉಮತಿ 126/1 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2581 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನರಮಣ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ದಲಡಡಯಂಖಮಯ 149/,1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2582 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವ 17 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2583 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಚ್ನನ 176/1, 264/5 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.68 0.702

2584 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಳವಭಲತಿಯ 250 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2585 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಶೋಶ್ ವಯ ಫನ್ ಫಸ 41/17 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.51 0.542

2586 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ಈಯ 155/8, 155/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.71 0.73

2587 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಣಣಮಯ ಫನ್ ನಯವಂಹ 1/1, 1/1, 7/1 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

2588 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಂಜ ಫನ್ ನಯವಂಹ 11 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2589 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 19/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.02 1.02

2590 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔುಮಯ ಫನ್ ಯೋವಣವದ 194 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2591 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯೋವಣವದದ 147/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.22 1.203

2592 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 4/3, 4/2, 26 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.93 1.851

2593 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 75/3 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.5 0.531

2594 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಲ್ಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಮಯ 18/2 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2595 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ದೋವ 200/2, 205/1, 224 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.07 1.07

2596 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಶ್ಂಬೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಮಯ 136/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.47 0.49

2597 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಹುಚಚ 110 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.359

2598 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಯಂಖ 8/3, 9/1 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.59 0.285

2599 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ್ ಯಂಖ 136/5 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.36 0.406

2600 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ವದದೋಗೌಡ 303/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2601 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣಭಲ್ೂ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 206 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2602 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಸ ಫನ್ ಯಂಖ 68/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.83 0.846

2603 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 167/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2604 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಫಲೋಹೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯರಂಖ 9/3 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.15 1.14

2605 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ವಲೋಮೂನಮಕ 56, 21/3 ಔಸಬ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2606 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲೋಂದರನಮಕ ಫನ್ ಬೋಮನಮಕ 81 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.35 0.408

2607 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 27 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2608 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮಳಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜ 271/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.01 1.01

2609 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 28 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2610 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಲೋಭಣಣ ಫನ್ ಫಸ 16/2 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2611 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ಧಭಯನಮಕ 35/5 ಫೋಯಲಯು sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2612 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 19/5 ಔಸಬ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.639

2613 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸಣಣರಭನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 650/1 ಸಕರಮಟಟಣ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2614 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ಸಹುನ 5/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2615 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ಅಕ್ಕಕನಯಸ 137/1 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.07 1.02

2616 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಶಲನನ 29/ಆರ್,28/3ಎ ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.01 1.01

2617 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ರೋ|| ಫಸವರಜ 37/5, 38/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.02 1.01

2618 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವದದರಭ ಫನ್ ಯುದರ 94/3 ಫೋಯಲಯು Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2619 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಷಣಣ 12/3, 8 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.4 1.374



2620 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ರಭ 35 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2621 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 22, 24/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2622 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ವಟೋವನ್ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಅಭೃತರಜು36/1, 19/6, 36/5, 36/10, 37/1ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.94 0.949

2623 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹುರಮ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 22/3, 23/4, 14/112 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2624 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಗಿೋಯಥಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಂಖ 43/7, 46/2, 11/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.3 1.283

2625 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಅಳಲೋಸ ಫನ್ ವದದ 174/2, 176, 175/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.37 0.419

2626 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ರೋ|| ಔಯಮ 120/3 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.18 1.172

2627 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಯಂಖಶವಭ 32/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.944

2628 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 76/4 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.7 0.731

2629 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔಯಮ 161/5 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.16 1.152

2630 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 23/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 1.01

2631 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಮತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಳನಂದ 90/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಅಡಿಷ 1 0.92 0.348

2632 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಭಗಿೋಯಥಭಮ ಷಲೋಂ ಭಷದೋವಗೌಡ 221/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2633 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಜ ಫನ್ ಈಯ 125/1 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.28 0.317

2634 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 45/2 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1 0.98

2635 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 284/3, 199/1, 1993, 284 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2636 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಮ ಫನ್ ದಸ 37/11 ಔಸಬ Gen ಅಡಿಷ 1 0.8 0.26

2637 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ|| ಹನುಭಂತ 1/15 ಔಸಬ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

2638 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯನಮಕ ಫನ್ ಭೃಱಯನಮಕ 35 ವಂಖಟಹಯ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2639 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ರದೋಪನಮಕ ಫನ್ ನಖರಜನಮಕ 50/8 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2640 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 144 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2641 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುಧ ಷಲೋಂ ರಲೋಷೋಶ್ 60/2 ಸಕರಮಟಟಣ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2642 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಸುವಣಯಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರ 127/2 ಮಖಟಿ Gen ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2643 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ತಿೋಶವಭ ಫನ್ ಔಯಮ 163/2 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2644 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಚಂದರ ಫನ್ ಗಿಡಡಔಯಮ 160 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2645 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಔಯಯನಮಕ ಫನ್ ತವಯನಮಕ 151/3 ಂಚನಹಱಳ sc ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2646 PMKSY ಹನ ನೋರವಯ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 32 ಔಸಬ Gen ಫದನ 1 1.2 1.184

2647 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಮಯ 26/3. 81/5. 20/1ಎ ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.20 ಶ 2 ಎಸ್ ಫ ಐ

2648 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಫಸ ಫನ್ ಯುದರ 3/4,120/2,8/22 ಚೌಲ್ಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.10 2 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2649 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ರಭ 151/3, 151/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಭೋ 2 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2650 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಖಂಖ 12/4 .34/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಭೋ 2 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2651 NHM
ಪಯಸ ಷೌಸ್

eÉÊªÀiÁ¯Á PÉÆÃA ¨sÀÆvÀ¨sÉÆÃ« 213/1,70 ಮಖಟಿ
 ಜತಿ

1 9*6*3 ಚ.ಭೋ 2 PÁgÉÆàÃgÉÃµÀ£ï ¨ÁåAPï

2652 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಲಜಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 222/24, 102 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಭೋ 2 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಯಂಸ

2653 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಲ.ಈಯಣಣ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 34/1, 34/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಭೋ 2 ಷನರ ಬಯಂಸ

2654 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಲೋಯ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 289/1, 17/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಭೋ 2 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2655 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಹನುಭಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 145/33 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಭೋ 2 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2656 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಜ 157/10, 197/5 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಭೋ 2 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2657 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಆಳಲೋಔ ಫನ್ ಫೈಯೋಬೌಡ 54 25 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*6*3 ಭೋ 2 ಐ,ಡಿ.ಫ.ಐ ಬಯಂಸ

2658 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 280/3, 368 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2659 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಹುರಮ 278/1, 280/7, 380/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2660 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮಯ ಫನ್ ಫಸವರಜ 380/2 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2661 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಔಯವದದ 54/ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2662 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಂಖ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 7/2, 7/4ಫ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2663 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ .ಎಸ್ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ವದದ 52 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2664 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ `ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 1/2, 36/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2665 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 126, 132 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2666 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಯವಂಹಮಯ ಫನ್ ಸಣಣಹಲೋಲಂದ 75/7, 36/1, 37/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2667 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯ ಫನ್ ನಂಖ 1/1, 44/11, 131/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2668 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭ 41/31 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2669 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 15/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2670 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಯುದರ 105/ಎ ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2671 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಈಶ್ವಯ ಫನ್  ಭಯುಳ 10/7, 227/ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2672 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಸುಡುಗಡ 8 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2673 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್  ಷ.ಫ ಯಭೋಶ್ವಯ 101/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2674 NHM
ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ

ಶಚ್. ತಯಷೋಶ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 125/7, 188/6, 186/1, 15/6 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು
ಶಮನಯ

1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2675 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ಔಯಮ 35/11 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2676 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಂಖ ಫನ್ ಳಡೂ 34/2, 59/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2677 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಎಂ.ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 27/4, 27/1, 63/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2678 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ಈಯ 185/1, 57/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2679 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮಯ ಫನ್ ಒಂಕಯ 120/61, 178 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2680 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅಣಣರಧಯ ಫನ್ ಭಯುಳರಧಯ 99 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*6 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2681 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 24/3, 15/10, 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2682 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ಅಜಜನಮಕ 101, 46/1, 46/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ



2683 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï  £ÁUÀ¥Àà 74/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï

2684 NHM
ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï  ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà 2/1 ZË¼À»jAiÀÄÆgÀÄ
ಶಮನಯ

1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï

2685 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವಲೋಭೂನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 43, 41, 192 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2686 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಜಮಣಣ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 32/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್ ಫ ಐ

2687 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಈಯ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2688 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಯವದದ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 61/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್ ಫ ಐ

2689 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಚನನಫಸ 158/6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್ ಫ ಐ

2690 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 50/2-1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್ ಫ ಐ

2691 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜ ಫನ್ ನಂಹಗೌಡ 222/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2692 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯರಶದ್ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 259/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2693 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 1191/8, 1191/19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.46 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2694 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚನನಫಸ ಫನ್ ರಂಖ ಫನ್ 229/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2695 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಖರಜು ಫನ್ ರಭಗೌಡ 24/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.28 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2696 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಭರಂಖ ಫನ್ ಖಂಖ 77/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.25 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2697 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಬು ಫನ್ ಂತ 20/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 4.00 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2698 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ನಂಖ 291/3, 313/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 3.00 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2699 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳೋಕಯ 167/11, 162/4 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 2.2 1 ವ.ಡಿ.ವ ಬಯಂಸ

2700 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಟಿ.ಎಂ ಂತಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುದದಭಲ್ೂ 104/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 4.00 1 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2701 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಯುಭಲ್ಮಯ 258/1, 259 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2702 NHM
ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ

ಷ.ಆರ್ ನಂಜ ಫನ್ ರೋ| ಯುದರ
67/1, 66/5, 66/1, 68/5, 

47/2
ಸಕರಮಟಟಣ

ಶಮನಯ
1 1.00 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

2703 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಇಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಬದರ 18/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

2704 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಿಭಮ ಫನ್ ಕನೋಗೌಡ 66/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

2705 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ದಶ್ಯನನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ 438/8 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2706 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಂಜ ಫನ್ ಯುದರ 66 .671 66/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0 ಷನರ ಬಯಂಸ

2707 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ದಲಡಡಯಂಖ ಫನ್ ಆನಂದ 195/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.99 0.875 ಷನರ ಬಯಂಸ

2708 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಧಭಣಿ ಷಲೋಂ ತಿೋಶ್ 86 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.6 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2709 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 6/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.6 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2710 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಖ 66/6, 88/2, 100/5 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2711 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಟಟ ಫನ್ ಳವಣಣ 22/11, 30/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 2 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2712 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಆನಂದ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 100 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 1 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2713 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ತಿಮಮನಮಕ 207, 83/10, 77/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು  ಜತಿ 1 1 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2714 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ   ಉದಮುಕಮರ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 33/4, 19/4, 22/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 1 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2715 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಯುಳ ಫನ್ ಭಷದೋವ 21/1ಫ ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.2 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2716 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಿಭಮ ಫನ್ ಖುಡದ 1/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2717 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಟಟರಜು ಫನ್ ನಂಖ 110, 46 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2718 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಿಔಕತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 37/3, 18/4ವ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2719 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಜಮಶವಭ ಫನ್ ನಖ 94/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2720 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ದಲಡಡಫಲಭಮಣಣ 12/1, 46/1ಫ1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2721 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮಯ ಫನ್ ಫಸ 111/5, 49/2, 75/6 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2722 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 96/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2723 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚನನಫಸ ಫನ್ ಯುದರ 78/2, 106/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2724 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 65/5, 68/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2725 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 29/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2726 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖ ಫನ್ ಫಱಮ 127/2, 27/1, 114/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2727 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಉಮದೋಲ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 41, 51/3, 30/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2728 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯುದರ 8/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2729 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಂಚ 1115, 19, 151 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2730 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕಯ 29/9 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2731 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಒಂಕಯ ಫನ್ ಷಟಟರಭ 33/4 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2732 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಟಟರಜು ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 109/1 27/1 ನಡಗಟಟ ಶಮನಯ 1 1 0.64 64035872726

2733 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಭಲ್ಗಿಯಮ 73 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.64 54050508525

2734 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಂಖ ಫನ್ ಗಿಯದಸ 36/1 45/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.64 64021992164

2735 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹುಚಚ ಫನ್ ನಂಖ 43 40 40/ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.64 64115614733

2736 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಗಿಯದಸ 25 79 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.64 64216202860

2737 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸಖನ ಫನ್ ಸಖನ 164 152 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.64 69101018916

2738 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸಣಣ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 36/2 55/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.64 64156363017

2739 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಯಂಖ 28/5 37/1 ವಂಖಟಹಯ  ಂಖಡ 1 1 0.64 395410100031432

2740 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 54 ಸಕರಮಟಟಣ  ಂಖಡ 1 1.00 0.64 64122692521

2741 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಭುಯಮ 110/1 110/5 18/11 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1 0.875 222658674934

2742 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 258 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2743 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 154/21 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2744 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಭಔಯ ಫನ್ ಈಯಣಣ 188/13 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ. ಬಯಂಸ

2745 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಲ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 70/2 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ



2746 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವ.ಆರ್ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ರಭಣಣ 59 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2747 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಟಿ.ಲ ಭಯುಳ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 205,84/5 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ. ಬಯಂಸ

2748 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಯುಳ ಫನ್ ಈಯಣಣ 62,55 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2749 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಗದಯ ಫನ್ ನಂಜಭಮ 73/3, 73/4, 17/1, 17/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2750 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 29/5 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2751 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಂಚ ಫನ್ ಸುಖಯ 94/5,90/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2752 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 100/1, 73/3, 97/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2753 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಯಂಖ 45/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2754 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅನುಸಲಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದ 97/2, 73/9 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2755 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಭರಂಖ ಫನ್ ಷಲ್ 21/1 ಎಂ.ಜಔಕನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2756 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 308,67/7,30/3,39/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2757 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷ್ಡಕ್ಷ್ಯ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 33/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2758 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಕಂತಮಯ 30/5,36/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2759 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 43/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2760 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚನನಭಮ ಷಲೋಂ ಂಚಕ್ಷ್ಯಮಯ 27/3,63 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2761 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮಯ ಬಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮನಮಕ 276 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2762 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಲೋಳಚನಮಕ ಫನ್ ಫದಯನಮಕ 35 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2763 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಂಜ ಫನ್ ಖಂಖ 78/5, 80/7, 80/15, 128/4 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2764 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರೋಭ ಷಲೋಂ ಲೋಯಬದರ 104/5, 104/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2765 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಔಯಮ 7/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2766 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ಭೈಱಯ 204/32, 102/1, 22, 5/5 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2767 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹನುಭಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 1/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2768 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫದಯನರಮಣ ಫನ್ ಹನುಭಂತರಭಚಯ 37/2, 37/ ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2769 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಸುಡುಗಡ 73/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಷನರ  ಬಯಂಸ

2770 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ದಲಡಡಔಂಚುಖಮಯ 21 ಮಖಟಿ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2771 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಲಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಖ 111/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.3454 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2772 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಲಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಖ 111/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.2946 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2773 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವಲೋಭಳೋಕಯಮಯ ಫನ್ ಳವಮಯ 101, 6/1, 6/3, 6/10 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ಷನರ ಬಯಂಸ

2774 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಂಜ ಫನ್ ಚಂದರ 60/1, 72/10 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2775 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 55, 53/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2776 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ರಭಶವಭ 38/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2777 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖ ಫನ್ ರಭಮಯ 35/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2778 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಶ್ಂಫುರಂಹೋಗೌಡ 19/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ,ಐ

2779 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 44, 176/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2780 NHM
ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕಯ

85/6, 63/1ಎ, 

62/1,41/1ಫ1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ
1

9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2781 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವೋನ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 93/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.875 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2782 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜು ಫನ್ ನೋತರವತಿ ಭಷರಂಖ 96 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2783 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಲೋಷೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಬೋಭನಮಕ 14/51 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2784 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲ್ಚಚನಮಕ ಫನ್ ಹನುಮನಮಕ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2785 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಲತಿಯನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 103 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2786 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 96, 128/2 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2787 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಹನುಭ 1/5, 2/12 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2788 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲ್ಕ್ಕಕಹಳಳ ಫನ್ ಸಜಯಭುದದ 133/1, 2/1, 103/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5 ಚ.ಭೋ 0.64 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2789 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಒಂಕಯಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 207/1, 206/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2790 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜು ಫನ್ ಯಂಖ 53 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2791 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಲ್ ಫನ್ ಚಂದರ 41/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2792 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಭನಲಯಲಭದ 118/1-2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2793 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದಮಯ 51 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2794 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಗು ಫನ್ ಹಲಲಭದ 117/61,149/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2795 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವದದಲೋಯ ಫನ್ ಚಂದರ 194/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣಬಯಂಸ

2796 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅಯಮ ಫನ್ ಫಸ 25/2 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2797 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 19 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಭಸ

2798 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಹದೋವ 152 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಭಸ

2799 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 8/2 8/2 80/3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2800 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 279/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ ಬಯಂಸ

2801 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಔಕ 61/4 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2802 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 19/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2803 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವದದಲೋಯ ಫನ್ ಚಂದರ 194/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಗರಲೋಣ ಬಯಂಸ

2804 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಅಯಮ ಫನ್ ಫಸ 25/2 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಔನಯಟಔ ಗರಲೋಣ ಬಯಂಸ

2805 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯುಳ 19 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2806 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಹದೋವ 152 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2807 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಗಿಯಲಮ 68/1 68/10 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2808 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 44/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2809 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಶೋಮವತಿ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 52/7 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ



2810 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 12/1 A20/ ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2811 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಿಔಕಭಮ ಷಲೋಂ ರಭ 14/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2812 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಖಲೋಣಿ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 33/, 5/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2813 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 36/2, 75/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2814 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜ 33 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2815 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ಬೈಯಗೌಡ 189/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2816 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಂತ ಫನ್ ವದದ 14/2, 3/4, 2/19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2817 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಚನನಫಸ 192/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2818 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔುಮಯ ಫನ್ ಂತ 191, 192 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2819 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 26/1, 14/11ಫ, 4/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿವವ  ಬಯಂಸ

2820 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹನುಭಣಣ ಫನ್ ಔಯಮಣಣ 63/4, 63/5, 63/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2821 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 66/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2822 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭೈಱಯ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 74 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.64 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2823 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಂಖನಥ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣ 19/13 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.64 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2824 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದರ 1/5, 21/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2825 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 201/3, 12/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2826 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸದಳವ ಫನ್ ನಂಜ 3/4, 4/, 22/ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2827 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯುದರ ಫನ್ ವದದ 69/4, 282 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2828 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ 152/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2829 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯೋಣುಔಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಜುಭಡ 8/2ಫ, 152/ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2830 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಚಂದರ ಫನ್ ಭಯುಳವದದ 244/12, 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2831 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಷದೋವ ಫನ್ ಫಸ 61/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2832 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಯುಳ ಫನ್ ಫಸ 200 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2833 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಜ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 226/ 212/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2834 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಳಡೂ ಫನ್ ಳಡೂ 60/10 75/13 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2835 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಔೃಷ್ಣಫಲೋಲ ಫನ್ ಈಯಫಲೋಲ 10/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2836 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಮಳಲೋದಭಮ ಷಲೋಂ ಳಡೂ 76 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2837 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಈಯಭಮ ಷಲೋಂ ದಲಡಡಮಯ 30/6 31/4 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2838 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫೋಯ ಫನ್ ಮದಹಳಳ 19/5 38/5 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಷನರ ಬಯಂಸ

2839 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ವದದ 15/1 126 127 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2840 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ತಿಭಮ ಫನ್ ಖುಡಡಗೌಡ 27/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2841 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಫಸ 79/4 112/3  114/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2842 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಮದ ಫನ್ ದಲಡಡ 209/2 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2843 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ರಜ 20/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2844 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಭಲ್ೂ ಫನ್ ನಖ 33 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2845 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಔಯಮ 51, 48/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2846 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸುಧಭಣಿೋ ಷಲೋಂ ಷ್ಠಕ್ಷ್ಯ 89/3, 120/4ಫ ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2847 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭಯುಳ 67 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.64 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2848 NHM
ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ

ಷಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಯುವದದ 66/2ಎ, 65/2, 66/2ಎ, 188/2 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು
ಶಮನಯ

1 9*5*3ಭೋ 0.875 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2849 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಸುನಲ್ ಫನ್ ನಜಖುಣ 2/13 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಮುನಮನ್ ಬಯಂಸ

2850 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರ 26/1ಫ2 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2851 NHM ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ಹನುಭಂತ ಫನ್  ಖಲಮ 53/19, 34/34ಎ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 9*5*3ಭೋ 0.875 ಷನರ ಬಯಂಸ

2852 NHM ಪರಷೌಸ್ ಷ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಫ ಯಭೋಶ್ವಯ 121/13 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1120 ಚ.ಭೋ 4.284 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2853 NHM ಪರಷೌಸ್ ಷ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಫ ಯಭೋಶ್ವಯ 110/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1120 ಚ.ಭೋ 4.914 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2854 NHM ಪರಷೌಸ್ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1120 ಚ.ಭೋ 4.126 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2855 NHM ಪರಷೌಸ್ ಸುನಂದನಮಕ ಫನ್ ರಭಶವಭ 706/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 10085.00 4 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2856 NHM ಪರಷೌಸ್ ದೋಯನಮಕ ಫನ್ ಛತರನಮಕ 154/1 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 10085.00 8 ಡಿ.ವ.ವ.ಬಯಂಸ

2857 NHM ಪರಷೌಸ್ ಭಧು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 31/5 ಆಲ್ಗಟಟ ಶಮನಯ 1 560ಚ.ಭೋ 3 ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ವ.ಬಯಂಸ

2858 NHM ಪರಷೌಸ್ ರಯ ಷಲೋಂ ಉಭೋಶ್ - ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 560ಚ.ಭೋ 5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2859 NHM ಪರಷೌಸ್ ವನಜಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಔುಫೋಯ 35 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 960ಚ.ಭೋ 5 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2860 NHM ಪರಷೌಸ್ ತಿರಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 40/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1000 ಚ.ಭೋ 5 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2861 NHM ಪರಷೌಸ್ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 36/7 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 672 ಚ.ಭೋ 3 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2862 NHM ಪರಷೌಸ್ ವನಜಕ್ಷಿ ಷಲೋಭ ಔುಫೋಯ 35 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 960 ಚ.ಭೋ 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2863 NHM ಪರಷೌಸ್ ಲ್ಔಕ ಫನ್ ಹನುಭಂತಮಯ 18/8 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 2040 ಚ.ಭೋ 8.09638 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2864 NHM ಪರಷೌಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟರಜು 71/3 ನಡಗಟಟ ಶಮನಯ 1 1008 ಚ.ಭೋ 4 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2865 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/4 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 2000 ಚ.ಭೋ 1.4 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2866 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಷ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಫ ಯಭೋಶ್ವಯ 121/13 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1120 ಚ.ಭೋ 0.714 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2867 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಷ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಫ ಯಭೋಶ್ವಯ 110/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 1170 ಚ.ಭೋ 0.819 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2868 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 100 ಚ.ಭೋ 0.65 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2869 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟರಜು 71 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 100 ಚ.ಭೋ 0.65 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2870 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ದೋಶ್ಯನಮಕ ಫನ್ ಛತಯನಮಕ 154/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 100 ಚ.ಭೋ 1.01032 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2871 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ದೋಶ್ಯನಮಕ ಫನ್ ಛತಯನಮಕ 154/1 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 100 ಚ.ಭೋ 1.2629 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2872 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಹುಚಚ ಫನ್ ಳಡೂ 22/11 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 100 ಚ.ಭೋ 0.52 ೋಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

2873 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಸುನಂದನಮಕ ಫನ್ ರಭಶವಭ 706/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 100 ಚ.ಭೋ 0.65 ೋಡಯಲ್ ಬಯಂಸ



2874 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಭಧು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 31/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 560 ಚ.ಭೋ 0.364 ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ವ ಬಯಂಸ

2875 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ತಿರಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮ 40/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.10 0.65 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ ಬಯಂಸ

2876 NHM ಪರಷೌಸ್ ಫಱ ದದತಿ ಲ್ಔಕ ಫನ್ ಹನನುಭಂತಮಯ 18/8 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 2040 ಚ.ಭೋ 1.4189 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2877 NHM ಸಭಲದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ ಮಯುತಿ ಷಯ ಫಳಷದಯಯ ಸಂಗ 40*40 ಭೋ ಶಮನಯ 1 ವ.r.¹.¹ ¨ÁåAPï 4 120002310172

2878 NHM
ಸಭಲದಮ ಔೃಶಲಂಡ

ಳರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮಲಂಔಟೋಶ್ವಯ ರಸನನ ನೋಯು ಫಳಷಶಯಯ 

ಸಂಗ
63/9 ಸಕರಮಟಟಣ

ಶಮನಯ
1 45*45*3ಚ.ಭೋ 4 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2879 NHM ಸಭಲದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ ರಭ ಫಳಷೋದಯಯ ಸಂಗ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 4 ಷನರ ಬಯಂಸ

2880 NHM ಸಭಲದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಸುಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ 70/15, 1085/1, 108ವ ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 45*45*15ಚ.ಭೋ 4 ಷನರ ಬಯಂಸ

2881 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಖಯಣ ಗಟಔ ನಖರಜಮಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖಮಯ 190/3, 97, 189/3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.00 10 ಷನರ ಬಯಂಸ

2882 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಖಯಣ ಗಟಔ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಖಲಮ 11/2, 34/34ಎ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 1.0 10 ಷನರ ಬಯಂಸ

2883 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಖಯಣ ಗಟಔ ನಯೋಂದರಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 115/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 10 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2884 NHM ವಲೋಱರ್ ಡರಮರ್ ಕಡ ಫನ್ ಕಡ 25/2 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 45*45*15 2 ಔನಟಯಔ ಬಯಂಸ

2885 NHM ವಲೋಱರ್ ಡರಮರ್ ಕಂತ ಫನ್ ರೋ|| ಚಿಔಕ 14/4,7/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 45*45*15 2 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2886 NHM ವಲೋಱರ್ ಡರಮರ್ ವದರಭ ಫನ್ ಫಸ 3/3,15/52 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 45*45*15 2 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

2887 NHM ವಲೋಱರ್ ಡರಮರ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 136/3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 45*45*15 2 ಔನಟಯಔ ಬಯಂಸ

2888 NHM ವಲೋಱರ್ ಡರಮರ್ ಷ.ಫ ನಖರಜು ಫನ್ ಫಲಭಮರಂಖ 52/3, 52/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 45*45*15 2 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2889 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಶಫಲಬಯ 156 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 4.11 0.2 ಷನರ ಬಯಂಸ

2890 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ನಂಜ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.6 0.256 ಷನರ ಬಯಂಸ

2891 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಸದಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸ 47, 491/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 7.1 0.1536 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2892 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ದನೋಶ್ 300/2, 94 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.1495 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2893 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ದನೋಶ್ ಫನ್ ಳವಣಣ 439, 96 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.95 0.145 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2894 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಶೋಶ್ ಫುಇಇನ್ ವದದ 33/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.24 0.0835 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2895 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಶೋಭಂತಔುಮಯ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 38/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.45 0.0708 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2896 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಶಯದಸ 25/2, 179 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.14 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2897 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 12/, 289 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2898 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹುಚಚ ಫನ್ ನಂಖ 40/15 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.2 0.0825 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2899 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಗಧಯ 45/22 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.66 0.105 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2900 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಟಟರಜು ಫನ್ ನಂಖ 46 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2.22 0.09 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2901 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಯುದರ 1082 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2.15 0.14 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2902 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಲೋಯಣಣ ಫನ್ ಶಫಲಬಯಳಟಿಟ 17/4, 12/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.11 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2903 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 13/1, 10/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2904 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 53/1, 46 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.56 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2905 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಯುಳವದದ ಫನ್ ಫಸ 20/3 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2906 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಫಸಭಮ ಷಲೋಂ ಶಲನನ 30/3 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2907 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ನಂಖ 68 ಷಯಶಂದನಕವಲ್ು ಶಮನಯ 1 0.54 0.0864 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2908 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವಯುದರ 187/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2909 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ನಂಖಣಣ 47/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.21 0.0336 ಷನರ ಬಯಂಸ

2910 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಒಂಕಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 36 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2911 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 53/5 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2912 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ನಂಜ 37 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2913 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳವಣಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 45/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2914 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಔಲ್ೂ 9/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2915 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಂತ ಫನ್ ಭಯುಳ 62 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2916 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಶೌಭಖಯ ಷಲೋಂ ಭದಲದಯಂಖ 29/3 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.29 0.0464 ಷನರ ಬಯಂಸ

2917 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಚಿಔಕಣಣ ಫನ್ ಯಂಖ 185/1, 33/3, 198/3 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2918 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಂಚ ಫನ್ ಬಲತ 116/1, 19 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2919 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಲ್ಚಚನಮಕ 84/5 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.6 0.096 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2920 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಅಜಜನಮಕ 84/7 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 4.00 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2921 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 93/2-3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.40 0.064 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2922 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಿೋತಯನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 36/1, 39 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.89 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2923 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಟರಜು ಫನ್ ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.30 0.048 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2924 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.30 0.048 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2925 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ಯಂಖ 77/12 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.40 0.064 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2926 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂ 83/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.80 0.064 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2927 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಚಂದರ ಫನ್ ಯಂಖ 77/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.40 0.064 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2928 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಗೌಡ 61/3, 31/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.60 0.096 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2929 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂ 1/334 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.60 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2930 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಚನನಷಯ 71/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.40 0.064 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2931 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಂಚ ಫನ್ ಪಣಣ 28/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.80 0.08 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2932 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ದಲಡಡನೋಲ್ ಫನ್ ವದದ 83/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.40 0.064 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2933 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮ 38/3 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.56 0.0896 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2934 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಬಹೋಶ್ ಫನ್ ಭುದದ 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.30 0.048 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2935 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳವಣಣ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 13/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.22 0.0352 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2936 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಪಱಕ್ಷ್ 33/12, 97/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.30+2.24 0.208 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

2937 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 84/1, 84/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.14 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ



2938 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 258 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.10 0.168 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2939 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.60 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2940 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಮತಿೋಶ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 339/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.60 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2941 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಈಶ್ವಯರಶದ್ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 259/1, 257 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.122 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2942 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಕಯ 126 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1.20 0.18 ಷನರ ಬಯಂಸ

2943 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಅಳಲೋಔಔುಮಯ ಫನ್ ಔಯವದದ 14/5ಫ2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.08 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2944 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಭಗೌಡ ಫನ್ ಹುಚಚ 44 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.46 0.072 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2945 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಮಯಳ 47 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.083 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2946 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಲೋಯ 20/13 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2947 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳವ ಫನ್ ದೋಲಯ 1/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.65 0.1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2948 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಕಂತರಜು ಫನ್ ಭಷರಂಖ 58 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2949 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಶವಭ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2950 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಒಂಕಯ ಫನ್ ನಂಜ 25 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.27 0.0432 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2951 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.12 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ನಯಂಸ

2952 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಮಯಳ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 154 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2953 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಂಖಫಲೋಲ ಫನ್ ತಿಭಮಫಲೋಲ 70/25-2 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 0.5 0.08 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2954 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 83 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.50 0.24 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2955 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ಷಯದ ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2956 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಂಖನಥ ಫನ್ ಷಂಚನಮಕ 15/4, 15/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2957 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ಔರೂೋಶ್ 61 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.8 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2958 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಗಿಯಮ ಫನ್ ನಂಖ 14/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2959 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್  ವದದ 26 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.8 0.128 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2960 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಶವಭ 25/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096

2961 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಭಷದೋವ 46/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2962 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಫಸ 2/11 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2963 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಖರಜಫನ್ ವದರಭ 21/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.56 0.0896 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2964 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔರೂೋಶ್ ಫನ್ ಮದ 17/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.45 0.072 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2965 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 27/1 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.4 0.064 ಷನರ ಬಯಂಸ

2966 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ದರಕ್ಷಮಣಭಮ ಷಲೋಂ ಔುಮಯಶವಭ 7/4 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2967 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 49, 48 ಂಚನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.60 0.096 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2968 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಲೋಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಭ ಹುಚಚ 45 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.45 0.072 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2969 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔುಫೋಯ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 7/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 0.15 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2970 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಫಸವರಜು ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 14/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.65 0.104 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

2971 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ನಡಗಟಟ 33/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.75 0.12 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2972 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯುದರ ಫನ್ ಭಯಮ 109/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.8 0.174 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2973 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಕಶ್ ಫನ್ ಚಿಖನಂಖ 80/5 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2974 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಶವಭ 34/4 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.8 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2975 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಫ.ಎಸ್ ಶವಭ ಫನ್ ಳಞಯಫಲೋಲ 6/6 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 0.60 0.0992 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2976 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/¦4 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 0.60 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2977 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಮದ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 17/¦5 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 0.60 0.096 ಷನರ ಬಯಂಸ

2978 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಸಔರನಮಕ ಫನ್ ವೋತನಮಕ 192 ಮಖಟಿ  ಜತಿ 1 0.69 0.096 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2979 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಜಿ.ಟಿ ಧನಂಜಮ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 75 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.69 0.0565 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2980 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಬಜಿನನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 14/523 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.0565 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2981 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ರಂಜಿನಮಕ 182 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.0565 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2982 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದಭಯಮ 24 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.044 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2983 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಭಗೌಡ ಫನ್ ಹುರಮ 55 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.73 0.05 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2984 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಳವರಂಖ 37/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.0534 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

2985 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಚಂದರ 68/6ಫ ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.80 0.128 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2986 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಂಜ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 81 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.55 0.088 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2987 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಷ.ತಿಭಮ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ 104 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 0.80 0.128 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2988 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಫ.ಆರ್ ಚಂದರ ಫನ್ ಯಂಖ 77/6, 86/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.80 0.128 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2989 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಬಖದತಿಭಮ 56 ದೋವಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.78 0.1248 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2990 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಔಯಮಭಮ 68/10 ದೋವಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.35 0.056 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2991 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಔಯಮ 51 ದೋವಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1 0.80 0.128 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2992 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಚಂದರ ಫನ್ ಹನುಭಮಯ 41/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 0.80 0.128 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

2993 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಸುಯೋಶ್ನಮಕಫನ್ ಜುಂಜನಮಕ 75/3ಎ ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 0.71 0.1136 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

2994 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂಬಮ ಷಲೋ ಬಲ್ಯನಮಕ 814/10 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 1.00 0.16 ಇಂಡಿಮನ್ ವರ್ ವೋಸ್ ಬಯಂಸ

2995 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಂತಿಬಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 84/9 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 1.00 0.16 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

2996 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಜನಮಕಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 73/14 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 1.00 0.16 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

2997 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹನುಭಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 245/33 ವಂಖಟಹಯ  ಜತಿ 1 1.09 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2998 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ರಂಜನಮಕ 33/2ಫ2, 122 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 2.00 0.3 ಎಸ್.ಫ.ಐ

2999 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔುಮಯ ಫನ್ ಅಣಣಮಯ 379 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3000 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಬಯಟಿಖ 143 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.80 0.128 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3001 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 104 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.80 0.1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ



3002 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭರೂೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದನಮಕ 176 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3003 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಲ್ಚಚನಮಕ ಫನ್ ಶಭಯನಮಕ 300/-12 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.80 0.12 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3004 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ವದದ ಫನ್ ಬೈಯ 213/ಎ3 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3005 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಂಜುಳ ಷಲೋಂ ಭಲತಿಯ 273 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3006 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಫಲಭಮಮಯ 317/8, 321/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3007 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಒಂಕಯ ಫನ್ ವದದ 273 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3008 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಅನುಸಲಮ ಷಲೋಂ ಒಂಕಯ 276 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3009 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 27/1, 20/1, 16/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3010 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 35/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3011 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಶ್ಳಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 59/4, 56/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.53 0.053 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3012 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಚಿಔಕಣಣ 49 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಷನರ ಬಯಂಸ

3013 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 24/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3014 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಖರಜ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 125/12 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.70 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3015 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಖರಜ 39/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3016 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ನಖರಜ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 27/2, 40/4, 40/6, 41/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3017 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳಳನಂದ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 12/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3018 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ದೋವರಜು ಫನ್ ಭಲ್ೂನಹಱಳ 7/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3019 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔಲತ ಷಲೋಂ ಔುಮಯ 134 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3020 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಬೋಭಮಯ ಫನ್ ಬದರಮಯ 127, 128 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.79 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3021 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ದನ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 31/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3022 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಳವಣಣ ಫನ್ ಔುಮಯ 1/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.021 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3023 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ತಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜ 38/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.37 0.0587 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3024 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಶೋಮವತಿ ಷಲೋಂ ದನೋಶ್ 37/7, 38/13 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.37 0.0587 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3025 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಜಮಮಲ್ ಷಲೋಂ ಫಲತಫಲೋಲ 213/1 ಮಖಟಿ  ಜತಿ 1 0.47 0.0752 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3026 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಬಲತಫಲೋಲ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಫಲೋಲ 206 ಮಖಟಿ  ಜತಿ 1 0.60 0.096 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3027 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ವೋನನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 312/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 2.16 0.05 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3028 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹಲೋಲಂದನಮಕ ಫನ್ ನೋಱನಮಕ 271/1 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 0.05 ಎಸ್ ಫ ಐ ಬಯಂಸ

3029 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ಔಯಮ 102/1ಫ ಔಸಬ  ಜತಿ 1 1.00 0.08 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3030 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182/5 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.19 0.03016 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3031 NHM ಟಹೋಟಲ ಭರಚಂ ಹನುಭಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 245/33 ವಂಖಟಹಯ  ಂಖಡ 1 1.09 0.16 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3032 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಿಫ ಅಳಲೋಸ ಫನ್ ಬೈಯೋಗೌಡ 25, 54 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.63 0.44 ಐಡಿಫಐ ಬಯಂಸ

3033 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 75 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.29 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3034 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಬೈಯ 22/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3035 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಬುವನೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 21-2ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3036 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಭಲ್ೂ ಫನ್ ಬದರ 62/23, 59/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3037 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಫಸ 28/1, 206/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3038 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಫಸವರಜ 37/10 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3039 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 21 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3040 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ಹುರಮ 55/5.55/12, 55/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3041 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಮಳಲೋದಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯ 3/3, 3/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3042 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಮಯಶವಭ ಫನ್ ಚಂದರ 24/12 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3043 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 77/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3044 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 20/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3045 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 19/31 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3046 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 21/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.55 0.055 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3047 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ವಔುಮಯ ಫನ್ ಷರೋಗೌಡ 68/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3048 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಣಣ 35/2ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3049 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 3/4, 6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.55 0.055 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3050 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 26/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಶಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ವ ಬಯಂಸ

3051 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಪಣಣ 57/6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3052 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹೋಹನ್ ರಜ್ ಫನ್ ಔುಫೋಯ 227 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3053 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹೋಹನ್ ಫನ್  ರಭಗೌಡ 25, 30 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3054 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಣಯಚಂದರಔುಮರ್ ಫನ್ ಳವಭಲತಿಯ 6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3055 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಧಯಣೋಶ್ ಫನ್ ಯಭಗೌಡ 57 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3056 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 24 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3057 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಖ 28/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3058 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 106/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3059 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 201 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3060 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚನನಫಸ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 158/9 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.20 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3061 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭನಲೋಹಯ ಫನ್ ಫಸವರಜ 52/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3062 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಶಯಮ 7/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3063 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಧಭಯರಜ್ ಫನ್ ಹನುಭಖವಡ 18, 42, 43 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3064 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 27, 16/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3065 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಔಯಮ 2/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ



3066 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 159/1 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3067 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಲ ಫನ್ ವದದ 38/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3068 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಲೋಯಬದರಮಯ 28/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.053 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3069 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಯಮ ಫನ್ ಚಲ್ುಲೋಗೌಡ 32/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3070 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಹನುಭಣಣ 155/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3071 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 125 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.40 0.04 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3072 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ದನುಭೋಗೌಡ 21/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.59 0.059 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3073 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 10/1, 14/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.49 0.049 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3074 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಮಣಣ ಫನ್ ಈಯಣಣ 101/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3075 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜನಔಭಮ ಷಲೋಂ ಚಲ್ುವಮಯ 98/3, 28/2ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3076 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಹಶವಭ 21/1, 34/8, 34/9 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3077 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಫೋಯ ಫನ್ ಫಸವರಂಖ 37/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.055 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3078 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವ ಫನ್ ದೋಲಯ 5/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3079 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಯಂಖಶವಭ 25/1, 24 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3080 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜು ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 27/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3081 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಧಭಯ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 23/1, 38/1, 38/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3082 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಭಷರಂಖ 38/1, 38/2, 23/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3083 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಂಖ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 29/2, 29/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.05 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3084 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯೋಣುಔಭಲತಿಯ ಫನ್ ದವಗೌಡ 24 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.85 0.06 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3085 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಚ್ನನಫಸ 155/10, 158/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3086 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಂಖ ಫನ್ ನಂಜ 59, 61 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3087 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭುದದ ಫನ್ ಚನನಫಸ 21/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3088 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಭಮ ಷಲೋಂ ವದದ 23 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3089 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 15/6, 15/7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3090 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಫೋಯ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 70/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3091 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಬೋಭ 109/1ಫ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3092 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖುಯುಂತ ಫನ್ ಯಂಖ 37/6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3093 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭರೂೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 145/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3094 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 96 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3095 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಗೌಡ 49 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3096 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳಳನಂದ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ 154/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3097 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಕಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 78/6 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3098 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಜಔುಮಯ ಫನ್ ಯುದರ 191 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3099 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದೋವರಜು ಫನ್ ತಿಭಮ 9 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3100 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಮಯ 24 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3101 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಯಫಸವರಜು ಫನ್ ನಯಸ 182/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3102 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 188, 23 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3103 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹಲೋಲಂದರಜ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 53 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3104 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದ ಫನ್ ಚನನಫಸ 24/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.05 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3105 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔುಮಯ ಫನ್ ಖುಡಡಮಯ 10/8 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.40 0.04 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3106 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಲಔುಮಯ ಫನ್ ಫಸವರಜ 37/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3107 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಲ ಫನ್ ಖುಡಡಮಯ 16/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.30 0.03 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3108 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ಂಔಯಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 3/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3109 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಲೋಣ್ ಔುಮಯ ಫನ್ ನಖರಜ 39/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3110 NHM ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 80/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 0.094 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3111 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭನುರಕಶ್ ಫನ್ ಹೋಹನರಜ 90/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.6 0.192 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3112 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯೋಣುಔ ಷಲೋಂ ರಭಗೌಡ 158/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.12 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3113 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಂಖ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 86/22 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3114 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸ 51/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3115 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖವಟಿಟ 52/1ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3116 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 113/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.38 0.04 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3117 NHM ಔೃಶಲಂಡ ಎಸ್.ಫ ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫಸವರಜ 16 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 21*21*3 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3118 NHM ಔೃಶಲಂಡ ಯೋಣುಔರಸನನ ಫನ್ ಭರೂೋನಂಖ 84/1 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 1.7 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3119 NHM ಔೃಶಲಂಡ ಚಿಔಕ ಫನ್ ನಯವಂಹ 123/1 .37/6 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 1 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3120 NHM ಔೃಶಲಂಡ ಯೋಣುಔ ಷಲೋಂ ಫಸವರಂಖ 23, 64/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಷನರ ಬಯಂಸ

3121 NHM ಔೃಶಲಂಡ ಔಲ್ಮಯಡ ಫನ್ ಭಯದೋವ 67/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3122 NHM ಔೃಶಲಂಡ ವಲೋಭ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ 303/4ಫ, 103/12, 91/2ಎ3 ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 20*20*3 ಚ.ಭೋ 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3123 NHM ಔೃಶಲಂಡ ವ.ಜಿ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ ಖಂಗಧಯ 54/ ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 21*21*3 ಭೋ 0.75 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3124 NHM ಞರಔಟರ್ ಳರೋದೋಲ ಷಲೋಂ ಜಿ.ಆರ್ ಳವಔುಮರ್ 62/1 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 3.37 1 ವಂಡಿಷಟ್ ಬಯಂಸ

3125 NHM ಞರಔಟರ್ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಯುದರ 3/2 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.ಶ 1 ಬಯಂಸ ಆಪ್ ಫಯಲೋಡ

3126 NHM ಞರಔಟರ್ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ದಮನಂದ 67/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.ಶ 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3127 NHM ಞರಔಟರ್ ಲಜಮರಕಶ್ ಫನ್  ಯುದರ 67/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.ಶ 0.75 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3128 NHM ಞರಔಟರ್ ಲೋಯಬದರ ಫನ್ ಭಹದೋವ 561 .15 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.ಶ 0.75 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3129 NHM ಞರಔಟರ್ ಚನನಫಸ ಫನ್  ಚಿನನೋಗೌಡ 1/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.ಶ 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ



3130 NHM ಞರಔಟರ್ ಯುದರ ಫನ್  ಭಲ್ೂ 7/4 .7/3 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.ಶ 1 ವಂಡಿಷಟ್ ಬಯಂಸ

3131 NHM ಞರಔಟರ್ ಕಂತರಜು ಫನ್ ಹನುಭಂತ 6 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 4.28 0.75 ಬಯಂಸ ಆಪ್ ಫಯಲೋಡ

3132 NHM ಞರಔಟರ್ ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ಯುದರ 31 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.ಶ 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3133 NHM ಞರಔಟರ್ ನಖರಜು ಫನ್ ರಭಮಯ 124 .122/2 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.ಶ 0.75 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3134 NHM ಞರಔಟರ್ ರಲೋಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಖಂಖ 439/4, 54/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.86 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

3135 NHM ಞರಔಟರ್ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಳವನಂಜ 72/1, 89/1 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.6 0.75 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3136 NHM ಞರಔಟರ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಚಿಔಕ 96, 88/7, 88/10 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.23 0.75 ಇಂಡಿಮನ್ ಒವರ್ ವೋಸ್ ಬಯಂಸ

3137 NHM ಞರಔಟರ್ ಳಲೋಬ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ 269, 257, 59, 285/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

3138 NHM ಞರಔಟರ್ ಭಖಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋ ಪಱಕ್ಷ್ 46/2 ಔಸಭ  ಜತಿ 1 1.21 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3139 NHM ಞರಔಟರ್ ನಜಖುಣ ಫನ್ ಸಖುಣ 21/8, 16/4, 27/1,235/2 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3140 NHM ಞರಔಟರ್ ರಭಮಯ ಫನ್ ಔುಂಟ 122/1, 164/1 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3141 NHM ಞರಔಟರ್ ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಣಣ 91 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.2 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

3142 NHM ಞರಔಟರ್ ಚಂದರ ಫನ್ ಫಸಲೋಗೌಡ 122/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಷನರ ಬಯಂಸ

3143 NHM ಞರಔಟರ್ ಯುದರಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 31/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.4 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3144 NHM ಞರಔಟರ್ ಜಿ.ಲ ಅಂಫಕ ಷಲೋಂ ಔಯವದದ 100/34 .36/12 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.3 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

3145 NHM ಞರಔಟರ್ ಎಸ್.ರಕಶ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ .ಎಂ ಸತಯ 3/5 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು  ಜತಿ 1 1.39 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

3146 NHM ಞರಔಟರ್ ನಖಯತಮಭಮ ಷಲೋಂ ವದರಭ 32 34/1 3/2 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 2.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3147 NHM ಞರಔಟರ್ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಣಣ 22/, 75/ ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 1.46 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3148 NHM ಞರಔಟರ್ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಭರೂೋಶ್ 1/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.6 1 ಷಲೋಟಸ ಭಶಂದರ ಬಯಂಸ

3149 NHM ಞರಔಟರ್ ಲನಮಔ ಫನ್ ಭರೂಕಜುಯನ 2/1 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.6 0.75 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3150 NHM ಞರಔಟರ್ ಜಮಣಣ ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ 15, 50/1, 118/2, 210/1 ಔಸಭ ಶಮನಯ 1 1 0.75 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3151 NHM ಞರಔಟರ್ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ರಭನಮಕ 14/432 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3152 NHM ಞರಔಟರ್ ರಕಶ್ ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಭನಮಕ 37, 747/1 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3153 NHM ಞರಔಟರ್ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 80/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.20 1 ಷನರ ಬಯಂಸ

3154 NHM ಞರಔಟರ್ ದೃವಔುಮರ್ ಫನ್ ಸುಫಲಬೋಜಿರವ್ 70/55 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.60 0.75 ಷನರ ಬಯಂಸ

3155 NHM ಞರಔಟರ್ ಷ.ಷ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಭಮ ಷಲೋಂ ರೋ| ಷಲ್ 122/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3156 NHM ಞರಔಟರ್ ನಖಭಮ ಷಲೋಭ ಯಂಖ 117/1, 117/2 ವಂಖಟಹಯ  ಜತಿ 1 39.00 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3157 NHM ಞರಔಟರ್ ಹಹಭದ್ ಸಪ ಫನ್ ಭಹಭದ್ ಸಱಂ 415 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.97 0.75 ಐವಐವಐ ಬಯಂಸ

3158 NHM ಞರಔಟರ್ ಆಔಷ್ಯ ಫನ್ ಸಲಮಯನರಮಣ 53, 92, 221 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3159 NHM ಞರಔಟರ್ ಔುಮಯ ಫನ್ ಔೃಲಣೋಜಿರವ್ 578 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3160 NHM ಞರಔಟರ್ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 33/2 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 1.08 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3161 NHM ಞರಔಟರ್ ಶ್ಮಱ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯನಮಕ 17 ಫೋಯಲಯು ಶಮನಯ 1 1.58 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3162 NHM ಞರಔಟರ್ ಷಲ್ ಫನ್ ಭಯರಂಖ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.00 0.75 ಷನರ ಬಯಂಸ

3163 NHM ಞರಔಟರ್ ಷಂಚಭಮ ಷಲೋಭ ಸಜಯ ಭೈಱಯ 4, 132/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 1.60 1 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3164 NHM ಞರಔಟರ್ ವಲೋಭೂನಮಕ ಫನ್ ಫುಠಡನಮಕ 154/2 ಔಸಬ  ಜತಿ 1 0.40 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3165 NHM ಞರಔಟರ್ ನಹೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಬಖನಉಕ 150 ಫೋಯಲಯು  ಜತಿ 1 1.00 1 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3166 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಆರ್.ಲ್ರತ ಷಲೋಂ .ಎಂ ದನ 8/5 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3167 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 53 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3168 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ದನೋಶ್ ಫನ್ ಳವಣಣ 97/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.5 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3169 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಳವನಂಜ 57 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.4 0.4 ಬಯಂಸ ಆಪ್ ಫಯಲೋಡ

3170 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಯುದರ 108/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.5 0.5 ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3171 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಎಸ್ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನಿವರಂಖ 57 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.4 0.4 ಬಯಂಸ ಆಪ್ ಫಯಲೋಡ

3172 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಮತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಳನಂದ 90/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.5 0.5 ಆದರ ಬಯಂಸ

3173 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ತಲೋಟ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂ 50/1 50/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0 ಬಯಂಸ ಆಪ್ ಫಯಲೋಡ

3174 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ನಖರಜನಮಕ ಫನ್ ಹನುಭನಮಕ 293 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3175 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಮಕ ಫನ್ ಬೋಭನಮಕ 141/381 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3176 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಗಿೂಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 114 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.60 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3177 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ವೋತನಮಕ 14/20/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3178 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಔಭಲ್ಬಮ ಷಲೋಂ ಶವಭನಮಕ 123/22 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.70 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3179 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಡಿ.ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫನ್ ನಖಬಲೋಲ 31 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 2.00 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3180 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಬಭನಮಕ ಫನ್ ಱಲ್ಯನಮಕ 162/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3181 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ರಲೋಷೋಶ್ನಮಕ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ನಮಕ 126/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3182 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಷಂಚಭಮ ಷಲೋಂ  ನಂಖ 7 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 5.11 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3183 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಫೋಯೋಗೌಡ 201/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.36 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3184 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಉಮಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಲಜಯ್ ಔುಮರ್ 15/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2.00 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3185 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭರೂಕಜುಯನಮಯ ತಿಭಮೋಗೌಡ 91 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2.20 1 ಆಂದರ ಬಯಂಸ

3186 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ರಲೋಷಶ್ ಫನ್ ಹನುಭೋಗೌಡ 209/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 3.00 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3187 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಲಜಮಔುಮಯ ಫನ್ ನಂಜುಂಡ 5/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3188 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಡಡೋಗೌಡ 18/43 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3189 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಳಳನಂದ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 91 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 2.20 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3190 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ದನೋಶ್ ಟಿ.ಎಸ್ 94 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3191 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭರೂಕಜುಯನ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 47/1-1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3192 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸವರಜು 108/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಶಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ವ ಬಯಂಸ

3193 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 167/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.40 0 ಲಜಯ ಬಯಂಸ



3194 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ದಲಡಡೋಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡರಂಖ 432 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3195 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 3/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3196 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಕ್ಕಯಣ್ ಫನ್ ಬಮಯಳಟಿಟ 15/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.80 1 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3197 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯುದರ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ 47/1-4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3198 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯಲ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 177/31 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3199 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಳರೋದಯ ಫನ್ ಔಯಮ 98/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3200 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಫಸವರಜು 97/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3201 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಬೈಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 201/26 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3202 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಚಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 167/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3203 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 63 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3204 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ದೋಲೋಂದರ 234/5, 234/4,234/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3205 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಷಂಚ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 165/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3206 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ನಖರಜ ಫನ್ ಪಂಡುಯಂಖ 175/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3207 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ಚಿಟಿಟೋರಭಮಯ 98/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3208 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 151 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ

3209 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಔರೂೋಶ್ 151 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3210 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಸುಭತರ ಷಲೋಂ ಯಲಶ್ಂಔರ್ 23/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3211 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ದಯವ 224 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3212 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಗೌಡ 34 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.60 1 ಇಂಡಿಮನ್ ಒವರ್ ವೋಸ್ ಬಯಂಸ

3213 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಕ್ಕೋಯಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 375 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 2.20 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3214 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯಕ್ಷಿೋತ್ ಫನ್ ಲ್ಚಚಮನಮಕ 159/4 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 1 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3215 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಸದಯಶ್ ನಮಕ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ 438,14,21 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3216 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭರೂೋಶ್ ನಮಕ ಫನ್ ರಮ್ ಜಿೋನಮಕ 33/2ಫ2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3217 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಶಲತಿರಬಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 125 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.40 0 ವ.ಡಿ.ವ.ವ ಬಯಂಸ

3218 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಶೋಭ ಫನ್ ನನಯನಮಕ 220 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 1.00 0 ಷನರ ಬಯಂಸ

3219 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಈಶ್ವಯನಮಕ ಫನ್ ಯಲೂನಮಕ 265 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.50 1 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3220 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಲಳವೋಶ್ವಯ ಫನ್ ವದದಭಲ್ೂ 49/1, 49/2, 49/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ

3221 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಕಱಗೌಡ 260/3, 260/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3222 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಜಮಣಣ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 32/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3223 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಷರಂಖ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 19 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3224 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ನಖಣಣ 243 ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1 1.60 1 ಶಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ವ ಬಯಂಸ

3225 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಖಯಭಮ ಷಲೋಂ ರಭರಂಖ 15/3 15/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ

3226 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಶೋಂದರ ಫನ್ ಫಸವರಜ 6/3 37/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 620110062209

3227 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಫಸವರಜ ಫನ್ ಚಿಔಕಫಸ 02-Jun ಚೌಳಶಯಮಲಯು ಶಮನಯ 1 0.50 0 620110016592

3228 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ಫಸವರಜು 258 ಚಟನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3229 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಈಶ್ವಯರಶದ್ ಫನ್ ಭಶೋಶ್ವಯ 259 ಚಟನಹಱಳ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3230 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ರಯ ಷಲೋಂ ಉಭೋಶ್ 101/1 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.60 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3231 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಂಜ ಫನ್  ತಿಭಮ 267/2 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.65 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3232 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಶೋಶ್ವಯ ಫನ್ 33/5 33/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.60 0.5 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3233 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಭಯತಿ ಷಲೋಂ ಕಂತರಜು 191/3 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.60 1 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3234 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ರಕಶ್ ಫನ್ ಫಸ 49/11 ವಂಖಟಹಯ ಶಮನಯ 1 0.60 1 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3235 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಖ ಫನ್ ಸಣಣಭಲ್ೂಮಯ 145/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3236 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 43/ಎ ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3237 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಮಯಳ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 154 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಡಿವವ ಬಯಂಸ

3238 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಖ ಫನ್ ದವಗೌಡ 187/3 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3239 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ದವಗೌಡ ಫನ್ ಚಿಷಕೋಖವಡ 187/5 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3240 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಯೋವಣಣ ಫನ್ ಷಣಣ 82/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3241 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಷಟಟ 209/1 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3242 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಸಣಣಯಂಖ ಫನ್ ಯಂಖ 201/4 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3243 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಜಖನನಥ ಫನ್ ಷಟಟ 144/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಔನಯಟಔ ಖರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3244 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಬೋಭಮಯ 255/2, 250 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 1.00 0.5 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ

3245 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ದದ 53/2 ಸಕರಮಟಟಣ ಶಮನಯ 1 0.50 0.5 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3246 NHM ಕ್ಷಿ ನಯಲೋದಔ ಫರ ಳವಣಣ ಫನ್ ಹುರಮ 40/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0.86 0.5 ಲಜಯ ಬಯಂಸ

3247 NHM ನಯಳು ಯದ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಭ ಹನುಭನಮಕ 110/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 2000 ಚ.ಭೋ 4 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ

3248 NHM ನಯಳು ಯದ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಖ 183/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 3528 ಚ.ಭೋ 2 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3249 NHM ನಯಳು ಯದ ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಂಖ 183/3 ಮಖಟಿ ಶಮನಯ 1 3528 ಚ.ಭೋ 1 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3250 NHM ನಯಳು ಯದ ಭಂಜುಳಬಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತನಮಕ 110/2 ಸಕರಮಟಟಣ  ಜತಿ 1 0.20 1 ಪಡಯಲ್ ಬಯಂಸ

3251 NHM
ತಯಕಯ ಗಡಿ

ಭಹಭದ್ ಸನವಷಱೂ ಫನ್ ಭಹಭದ್ 

ಸಭೋಉಱೂ
ಔಸಬ

ಶಮನಯ
1 0 ಎಸ್.ಫ.ಐ

3252 NHM ತಯಕಯ ಗಡಿ ಸುಶೋಬ್ ಫನ್ ಭಹಪಸಜ್ ಅಹಭದ್ ಔಸಬ ಶಮನಯ 1 0 ಎಸ್.ಫ.ಐ

ತಲ್ಲೂಔು :ಷಲ 0

1 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎ.ಆರ್. ಧನಂಜಮ ಫನ್ ರಭಣಣ 149/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 1 0.17748 872685256726 620030001119

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ ಭೌತಿಔ



2 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣಮಯ 169 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.4 0.07 963976630630 9092200012731

3 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎ.ಫ. ಳರೋನಳಸಮಯ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯಗೌಡ 151 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.4 0.07 285888704085 620030021679

4 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಳರೋಧಯ ಬಟ್ ಫ.ಎಲ್. ಫನ್ ದ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ 

ಬಟ್
172/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.4 0.07 974708263937 664101048009

5 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಲನಯ್ ಶಬಬರ್ ಫನ್ ದ. ಲಷ್ುಣಕಂತ್ 

ಶಬಬರ್
171 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.6 0.10745 962746380063 9052200051622

6 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಶಚ್.ಆರ್. ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಸ್. ಖಣೋಶ್ 

ರವ್
173 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.8 0.14165 669149434432 322250010015550 1

7 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಹೋಶ್,ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 110/1, 170/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 0.4 0.06 776134518955 536250010024970 1

8 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಆಯೋಫ್,ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಇಬರಶಂ ಶಶೋಬ್ 144 ಔಸಬ ಇತಯ ಲ್ವಂಖ 1 1 0.2 556010509496 620100058136

9 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫ. ಎಸ್. ಫನ್ ಫ.ಎಂ. ಳೋೋಗೌಡ 61/2, 332 ಔಸಬ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.8 0.16 367426334509 2004684577

10 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರಭಶವಭ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.8 0.16 4102500110548300

11 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಹೋಶ್ ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 110/1, 170/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.4 0.06 776134518955 5362500100249700

12 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜ ಶಚ್.ಲ. ಫನ್ ಲಂಔಟರವ್ 114/2, 115/2, 263/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 1 0.144 420914441818 12259100000036

13 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದಮವತಿ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ 91/1, 42/4 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.6 0.12 493009572438 052250010160270 1

14 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಭಚಂದರಮಯ,ಶಚ್.ಡಿ ಫನ್ ಲಂಔಮಯ 108/1,1082 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.4 0.075 655921611442 620150018296..

15 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಬರಮ ಫನ್ ಭಯಮಮಯ 01-ಎಚಿಟಿ ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.4 0.075 804223173494 9042200002242…

16 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಖದೋಶ್,ಶಚ್.ಡಿ ಫನ್ ಲಂಔಮಯ 136 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಜಮಕಮ 1 0.4 0.075 803486788480

17 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವರಜ್ ಎನ್.ಎನ್. ಫನ್ ನಟೋಶ್ ಎನ್.ಷ. 33/2, 33/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.6 0.1836 219302449093 3357101003189

18 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಿಂತನ್ ಫ  ಫನ್ ಫ ಟಿ ಷಟಟಣಣ 175 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.4 0.1224 559197448796 5.3625ಇ+15

19 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಲೋನ ಫನ್ ಭಲ್ೂಗೌಡ 21/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಔಂದು ಬಱ 1 0.6 0.117 636790340229 536250010065520 1

20 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಫಳಲಳರವ್ ಯನ ಜನಧಯನಮಯ 97 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಔಂದು ಬಱ 1 1.2 0.234 874347552719 120000756784

21 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎನ್ ಷ ನಖರಜ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 75,62 ಔಸಬ ಇತಯ ಔಂದು ಬಱ 1 0.4 0.078 449105352515 20151735160

22 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್.ಎನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ನಹೋಶ್ಬಟಟ 113 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಔಂದು ಬಱ 1 0.6 0.117 420265416282 522500102250501

23 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುನಂದ ಷಲೋಂ ರಗು ಯನ ರಗವ 64 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.4 0.03985 684129707829 9052250001698

24 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಮನನಮಕ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣನಮಕ 167 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.4 0.03985 798500687565 12259100001806

25 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ರವ್ 38 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.24 0.05975 503565713269 5362500100711901..

26 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ ಶಚ್ ಅಳಲೋಔ ಬವರ ಫನ್ ಹಯಔೃಷ್ಣಬವರ 7 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.4 0.06972 451531722212 5362500100235001..

27 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸದನಂದ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 19 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.6 0.03734 557959089159 620150023090

28 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್ ಎಸ್ ಖಣತಿ ಫನ್ ವಂಖನಮಕ 14 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.69 0.04294 348727315778 3357101000093

29 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಲೋಯಬದರ ಗೌಡ 163 ಔಸಬ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.5 0.035 395335557878 31934438443

30 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಸ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಶಚ್.ಅರ್ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಶಚ್ ಟಿ 

ರಭಗೌಡ
1 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಹೋಯು 1 0.48 0.0255 295212304454 54009643599

31 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔರಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಳರೋಔಯ,ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 85 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.2 0.5 812177954739 3622500100360200



32 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔರಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಎ ಅರ್ ನಹೋಶ್ ಶಖಗಡ ಫನ್ ರಭ ಶಖಗಡ 68 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 3.04 0.5 3.49141ಇ+11 3622500100555001..

33 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಔರಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಮಳಲೋದಭಮ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ 177 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.14 0.5 679320402499 120002424678

34 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ದನೋಶ್,ಡಿ.ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 74 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 2 812177954739.. 3622500100360201..

35 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ
ಲಂಔಟೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 65/4,65/3,63/8

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2 6.967 385512473000 40066489348

36 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಪರಣೋಶ್,ಶಚ್.ಫ ಫನ್ ಫಲಚ್ೋಗೌಡ 89,119/1,120/4,164

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2 7.8 835483207923 3227001817088700

37 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಹಲೋಪಲ್ನಯ್ಕ ಫನ್ ಯುದರನಯ್ಕ 90/1

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.01 498534353904 9022200095142

38 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ದಹೋದಯ,ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಶಧು 178

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.01 456332528535 520101054698657

39 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಷಟಟಗೌಡ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 37

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.01 806534402235 120001107309

40 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಜಮ ಫನ್ ಖುತಿತಮ 48

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.01 968802134703 6.2015ಇ+11

41 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ನರಮಣ ಫನ್ ಯುದರನಯ್ಕ 90/1

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.01 371551292795 335710100748

42 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ವೋತಭಮ ಷಲಂ ಭಯಮಗೌಡ 56

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.15 0.01 368771322368 3622500101078200

43 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಭಂಜ,ಜಿ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 31/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.51 0.01 661168153332 520101054675606

44 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ವಂಹೋಗೌಡ 27-ೆಂug

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.45 0.01 974992337079 520101054675894

45 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಸತಿೋಶ್,ಎಂ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣ 251/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.01 582615934566 620150023192

46 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಅಳಲೋಸ,ಎ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯಗೌಡ 60

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.01 827342164969 9102200046361

47 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ
ಸುಫರಭಣಯ,ಷ.ವ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ 141/1

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.01 754743043500 64044814912

48 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಫಱಳಗೌಡ 175

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.01 518283457438 520101262626962

49 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಷಲಯಖ ನಯ್ಕ 57

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.01 736201981398 3357101001602

50 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಪವಯತಿ ಷಲಂ ರಭ 187/1

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.01 746058241772 4102500111156900

51 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಂತಭಮ ಷಲಂ ಶ್ಂಔಯನಯ್ಕ 65

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.01 910710442757 9022250004829

52 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ

ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಕ 57

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.01 204050911630 6767564609

53 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಱಳಗೌಡ ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.01 12260100002454

54 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಜನಧಯನ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.01 12260100001419

55 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಔುಟಟ ಫನ್ ದಲೋಖು 59 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.01

56 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಷಟಟ 214 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.17 0.01 799348707401 3222500100890

57 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 230 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.01 541137622741 3622500101464200

58 ತ.ಂ ೋಜನ ತ.ಂ ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಜನಕ್ಕ ಷಲಂ ಲಜೋಂದರ 74/1 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.01 328479745286 3622500101463600

59 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ,ಷ.ಎಲ್  ಫನ್  ರಂಖ 162,163,174/1,164/1

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.58 0.5173 825946642918 5571101000004

60 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ರಕಶ್  ರವ್ ,ಷ.ಜಿ ಫನ್  ಹಲೋಲಂದ ರವ್ 155/1,155/7

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.37 0.147 335847052177 4102500100302200



61 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಯಲಶ್ಂಔಯ,ಎನ್.ವ ಫನ್  ಚಿನನಣಣಗೌಡ 145

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.175 642395797400 3222500100199700

62 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಈಯಭಮ ಷಲಂ ಭಂಜಗೌಡ 1

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.3026 41025001113119000

63 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಠಔ ಫನ್  ಭಂಜಗೌಡ 15-ಎuಟಿ

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.162 485254415692 120000946265

64 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಯಲೋಂದರ,ಮು.ಎಂ ಫನ್  ಭಂಜನಯ್ಕ 148/3

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.1659 943757470570 4102500111647600

65 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ,ಮು.ಎಂ ಫನ್  ಭಂಜನಯ್ಕ 148/3

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.169 235512111611 120001084120

66 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಯಭೋಶ್ ,ಷ. ಫನ್  ಷಟಟೋಗೌಡ 1,17,120

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.2005 370455918473 4102500100873800

67 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ದೋವ,ಶಚ್. ಫನ್  ಚಿನನಣಣಗೌಡ 21,32/2,33/2,40/5

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.3026 541569164748 600912200

68 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ

ಯೋಖ,ಎ.ಎಸ್  ಷಲಂ ರದೋಪ್ ,ಎಂ.ಆರ್ 11-ಈeb

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.189 578052265668 12825001003911

69 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ ಅನುಳರೋ ಎಸ್ ನಮಸ ಫನ್ ಸುಫರಹಮಣಯ 16,51,67,16,81,69,170 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 4.06 0.9719 596969247991

70 ರಧನಭಂತಿರ ಔೃವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ ನಖಬಲಷ್ಣ್ ರವ್,ಜ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಚಂದರ 

ರವ್ 9,89,91,00,102

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.68 0.714 548828762867 3622500100063300

71  ಜಿ.ಂ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ ನೋರವಯ ದುಖಗಗೌಡ ಫನ್ ಔುಮಯೋಗೌಡ ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.3026

72 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಆರ್. ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ರಭಮಯ 294

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.80.00 0.0096 734732965163 362250010010350 1

73 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಧು ಫನ್ ಕಂಯ ಸಜಯ 36

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68.00 0.0081 291894957333 9102200022634

74 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಉಭೋಶ್ ಷ.ಲ. ಫನ್ ಷ.ಶಚ್. ಲಜೋಂದರ 60/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.40.00 0.0048 790605226349 9022250025358

75 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎ.ಫ. ಉವ ಷಲೋಂ ಷ.ಶಚ್. ಲಜೋಂದರ 61/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.25.00 0.003 580241957906 9022200086643

76 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ರಭ ಫನ್ ದಲಡಡ ಭೋವೋ 134

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.00.00 0.0048 326535749587 9022200035503

77 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 60/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39.00 0.0046 775930046510 54047793254

78 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಸ್. ಭುಯುಱೋಧಯ ಫನ್ ಷ. ಳವಶ್ಂಔರ್ ರವ್ 131

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.00.00 0.009 964961929105 362250010069970 1

79 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಸುಯೋಶ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬನಯ್ಕ 27

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.10.00 0.006 589388272283 146101011001225

80 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ರಭಔಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 60/5, 60/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.17.00 0.0068 434498113892 12260100001893

81 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಳರೋಔಯ ಷ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಮಯ 85, 87

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.38.00 0.0128 812177954739 362250010036020 1

82 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ರಭಮಯ 87

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.15.00 0.0066 347165869509 1009496841

83 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರನ ಎಂ.ಎಲ್. ಷಲೋಂ ಳರೋಔಯ ಷ.ಆರ್. 191 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.00.00 0.0048 868176447212 262250010061840 1

84 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಳರೋನಳಸ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 49

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.60.00 0.0076 87948525586 120001299125

85 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ದಮ ಅನಂತ 168

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.00.00 0.0048 608569831926 64129425955

86 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಳರೋಯಂಖ ಜಿ.ಎ. ಫನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಅನಂತ ರವ್ 74/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48.00 0.0051 843457990352 54062157302

87 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಚಿನನಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖನಯ್ಕ  22/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.00.00 0.0054 809847035348 9022200111147

88 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಧಭೋಯಶ್ ಎಂ.. ಫನ್ ಷಟಟ 76

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.0048 465783124833 12302100002090

89 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ರಗಲೋಂದರ ಷ.ಎ. ಫನ್ ಷ. ಆನಂದರವ್ 84, 192

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.80.00 0.0096 709484593941 362250010104810 1

90 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಖುಂಡಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಫಬೋಗೌಡ 7

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.00.00 0.0048 743823751394 9022200076448

91 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಫಬರವ್ 43-1

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.35 0.0042 21957279 12260100002838

92 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಷ.ಲ. ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಗೌಡ 196, 89

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0073 290152818377 9102030004360



93 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎನ್.ಎಸ್. ಭಸಕಯ ನೈಫ ಫನ್ ಷ. ಸುಫಬ ರವ್ 116-117

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.45 0.0054 763243980009 12302100001586

94 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಚನನಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 111

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 270757793691 9102200004300

95 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್.ಎ. ಸಂಜಿೋವ ಫನ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಅಚುಚತ 

ಸಜಯ 244
ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 998329661417 620150030176

96 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎಸ್. ಸಲಯಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 111

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 466672171751 9102200000673

97 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎಸ್. ರಜ ಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 111

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 568607601166 9102200020867

98 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಷ. ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ 47, 50, 59

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.0064 417381707447 410250010044720 1

99 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.. ರಖತ್  ಫನ್ ಫ.ಎಸ್. ರದೋಪ್ 81

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 427072956348 362250010145760 1

100 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಟಿ. ಯತನಔಯ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 61/1

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.13 0.008 23021202 12260100000047

101 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಿ.ಆರ್. ವಯದರಜ್ ಫನ್ ಯಗುತಿ ರವ್ ಗಿ.ಲ. 80, 82

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.97 0.008 488822694425 362250010062790 1

102 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಿ.ಲ. ಯಗುತಿ ರವ್ ಫನ್ ಲಂಔಟನರಮಣ 88, 89

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.83 0.008 335011010324 362250010019860 1

103 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.. ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಫನ್ ಎಂ. 

ಷಟಟದೋವರಮ 11, 12

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.96 0.008 214125294599 64127602519

104 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಫ. ರಜೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಎಂ.ಜ. 

ಬಲ್ಔೃಷ್ಣರವ್ 72, 73

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.93 0.008 518826789332 362250010183040 1

105 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಅನಂತಬಟ್ ಎ.ಜಿ. ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಬಟಟ 50

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.008 283270546363 052250010183310 1

106 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಲ. ಷಟಟಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟಟಣಣಗೌಡ 162, 62, 63, 73/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.16 0.008 548815235666 6200400063249

107 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಔಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಂ. 

ಸಲಯಗೌಡ 175, 90/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 336862479373 362250010008510 1

108 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಯೋಂದರ ಫನ್ ಎಸ್.ಂತರಜಮಯ 56

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.28 0.008 762341161525 410250011059210 1

109 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಂ..ಎನ್. ರಂತ ಫನ್ ಎಂ.ಲ. ನರಮಣಗೌಡ 33/8, 34/5

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.39 0.008 757446639442 9102200036745

110 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎಂ. ಸುದೋವ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 128/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.67 0.008 354675457426 64127564865

111 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶ್ಂಔಯಭಲತಿಯ ಶಚ್.ವ. ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 80/2, 79/5

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.008 69944099421 9022200026965

112 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಯಗುತಿ ಶಬಬರ್ ಫನ್ ಫ.ಳಂಖ 

ಶಬಬರ್ 260/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.008 973664304837 29200101001258

113 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ನಖರಜ ಫ,ಷ. ಫನ್ ಫ.ಔೃಷ್ಣರವ್ 79,21

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.008 963983448176 362250010105080 1

114 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಿ.ಎಸ್. ಅನಂತರವ್ ಫನ್ ಜಿ. ಸುಫಬರವ್ 74

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.44 0 245042987578 64130713529

115 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಲ. ಔಯುಣಔಯ ಫನ್  ಶಚ್. ಲಷ್ಣಮಯ  1/1

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.25 0 533447016476 362250010068620 1

116 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಅನಂತಮಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಔೃಷ್ಣಮಯ 178, 259

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.78 0 377853564506 362250010122910 1

117 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಷ.ಜಿ. ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಖಗೌಡ 66, 68, 69, 70

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.08 0 628739866558 362250010048900 1

118 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಂ.ಜಿ. ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಎಂ. ಖಣೋಶ್ಮಯ 254, 199

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.77 0 922873781839 362250010039200 1

119 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಮಂತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಷಲೋಂ ದ. ಸುಬರಮ ಎಂ. 22/1, 221, 70/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.41 0 420076242343 9102200045114



120 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಹೋಹನ್ ರವ್ ಶಚ್.ಜಿ. ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 

ಶಚ್.ಎಸ್ 141

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.51 0 941722680161 052250010139640 1

121 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಳರೋರಭ ಜಿ.ಎಸ್. ಫನ್ ವ.ಎಸ್. ಳರೋನಳಸ 7

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0 488342447256 362250010182710 1

122 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎಸ್.ರದೋಪ್ ಫನ್ ಫ.ಎ. ವಂಖನಮಕ 76

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0 985686100435 362250010075740 1

123 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲಜಮ ಜಿ.ಎನ್. ಫನ್ ನಖಗೌಡ 21/4, 21

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0 681822885203 865101012297

124 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ವ. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಷ. ಚ್ನನಮಯ 80, 79

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.08 0 671930281329 362250010012150 1

125 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ. ಚ್ನನಷೋಶ್ವ ಫನ್ ದ. ಶಚ್.ಲ. 

ಭಷಫಲ್ಮಯ 99

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.92 0 767753888608 362250010045400 1

126 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಚಂದರಳೋಕಯ ಶಚ್.ಜಿ. ಫನ್ ಖುಂಡಗೌಡ 214

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0 927802900054 410250010043520 1

127 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಲ. ಫಸವರಜು 47

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0 801342781517 120000308517

128 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ರಜಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 99/3

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0 560191328137 120000186983

129 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಷ.ಜಿ.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಖಂಖಗೌಡ 66,68,70,72

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.07 0 416985339456 52250010126160 1

130 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಉಭ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ 112, 106

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.56 0 256295550547 11012200008745

131 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಟಿ. ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ಎಂ.ಟಿ. ತಿಭಮಗೌಡ 242

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0 921792264189 520101054693779

132 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎನ್. ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ನಹೋಶ್ ಬಟ್ 179, 110

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.67 0 420265416282 522500102250501

133 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಚಂದರರಜ್ ಶಖಗಡ ಫನ್ ಗಿಣರಜ ಶಖಗಡ 124

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0 828412732456 64162042371

134 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಲ. ದಮನಬಮಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಸುಫಬಮಯ 249, 340

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.02 0 447266557533 362250010090070 1

135 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಕಳೋತಿ ಶಚ್.ಎ. ಫನ್ ಅನಂತರಭಮಯ 97

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0 958816493586 64053232343

136 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎಸ್. ರಕಶ್ ಫನ್ ಫ.ಎ. ಳಂಖ ನಮಸ 165

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0 596713772379 9102200018873

137 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಳನಂದ ಶಚ್.ಲ. ಫನ್ ಲಂಔಞಚಲ್ಮಯ 

ಶಚ್.ಲ. 106

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.91 0 586550899408 36225001006053 01

138 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಭಣಣ ಫನ್ ಖಣಮಯ ಗೌಡ 119, 119/5

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0 674631087601 05220010204390 1

139 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಭಂಜುನಥ ಶಚ್.ವ. ಫನ್ ಚಿದಂಫಯ ಶಬಬರ್ 7

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 4 0 920549044123 516158564

140 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ನಖ ಗೌಡ ಶಚ್.ಡಿ. ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 79

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.03 0 701399598568 9022200020390

141 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಷ.ಫ. ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 82/5

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0 422481857669 362250010119200 1

142 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎ.ಎಸ್. ಶೋಮವತಿ ಷಲೋಂ ರಭೋಗೌಡ 127

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0 484817514372 120001312513

143 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲಂಔಟೋಶ್ ರವ್ ಶಚ್.ವ. ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 159/2, 124/2

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.29 0 408074904288 4102500111279600

144 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ,ಶಚ್.ಜ ಫನ್ ಜನಧಯನ ಬಟ್ 24

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0 411592556217 9042200001592

145 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ಭೃತುಯಂಜಮ ಫನ್ ಎ ಹಲೋಪಲ್ ಬಟ್ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.81 0.008 384325587316 9022200052426



146 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಭುಯುಱೋಧಯ ಫನ್ ಷ.ಲ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 92, 6/ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.09 0.008 345267150388 536250010029260 1

147 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಲೋಜಿ ಫನ್ ಎನ್ ರಭ 73, 50/ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.33 0.00576 769953381289 3357101002609

148 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ಶ್ುಚಿಂದರ ಫನ್ ಷ.ಎಂ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 27/1, 57/4, 57/5, 57/6 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.5 0.008 899493580244 410250011062020 1

149 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಲಜಮೋಂದರ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 32/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.00792 226344721381 120000212881

150 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಲ. ದಯನಂದ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭಮಯ 82/2, 89, 88/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.57 0.008 341031005612 410250010032200 1

151 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಲ. ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ
57/2, 188/4, 188/5, 

186/1, 86/7, 86/8
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.86 0.008 997076753726 410250010042590 1

152 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಆರ್. ಲಜೋಂದರ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ರಭಗೌಡ
46/1, 41 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.32 0.008 479707028995 9022200011500

153 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ಲಂಔಟೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ಖಣೋಶ್ಮಯ 14/1, 17, 57 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.62 0.008 323167339681 410250010130440 1

154 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭಚಂದರ ಫ.ಎನ್. ಫನ್ ನಖನಮಕ 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.008 788752964799 12291100002050

155 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಂ. ಹಲೋಪಲ್ ರವ್ ಫನ್ ಶಚ್. 

ಭಂಜುನಥರವ್
 1/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.02 0.008 251210735635 3357108000750

156 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಳರೋಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಎಂ. ಸುಫಬಮಯ ಗೌಡ 15/1, 3/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.008 660647039620 536250010001130 1

157 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಜಿ. ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 233/1, 133/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.46 0.008 665325831866 64040368389

158 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದನಯ್ಕ 115/1, 119/12 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.81 0.008 303718671006 120000195716

159 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಫಬಭಮ ಷಲೋಂ ದೋವದಸ 148/2, 137, 140, 3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.75 0.008 535457522832 120001507498

160 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಶಚ್.. ಫನ್ ಷಞಟ ನಮಕ 2, 4/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.68 0.008 412182652676 410250011129620 1

161 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ನರಮಣ ಶವಭ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ 

ರಭೋನಯ್ಕ

119/10, 116/1, 123/4, 

123/6
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.008 358330796395 410250010075500 1

162 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಸಜಯ ಫನ್ ಷಲಯಖಸಜಯ 99 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.03 0.008 739752958158 1528101001257

163 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಲ್. ನಲೋನ ಫನ್ ರಂಖನಯ್ಕ 122 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.008 941536579000 1528101000472

164 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಟಟಶವಭ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ ರಭೋನಯ್ಕ 123/1, 113/9, 119/8 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.008 935350156870 120000932660

165 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುವಣಯ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.34 0.008 952235209876 410250011180310 1

166 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್. ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 183/2, 242 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.45 0.008 263762506960 120000212531

167 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಎ..ಎನ್. ಫನ್ ನಖನಯ್ಕ
153, 154, 155, 156, 

158, 159
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 4 0.008 232776943200 31931731613

168 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಭನು ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ನಮಕ 190/2, 189/1, 139/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.77 0.008 341702345207 3357101000047

169 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿಯೋಶ್ ಮು.ಡಿ. ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 7/5, 8, 15 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.00516 593155972889 9022200094395

170 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಎಸ್. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 57/19, 111, 57/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.26 0.00312 568192237744 1200000070456

171 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯ 62,64,63 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 4 0.008 368736051402 410250011092020 1

172 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಸನನ ಶಚ್.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯನಯ್ಕ 208/3, 4/3, 2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.008 247876226692 1528101001386

173 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಎಸ್. ಭಷಫಲ್ ಫನ್ ಜಿ. ವೋತರಭಮಯ 6/6, 9/4, 9/5, 10 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.008 200379489657 620100036020

174 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟಯಭಣ ಫನ್ ಫಳಳಮಯ 83/7 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.00684 724446209763 120000191585

175 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂಖ ಎ.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದಣಣ 216/1, 170 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 501514346492 12291100001651



176 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ ಗೌಡ 124, 26, 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.6 0.008 483203320574 410250010033960 1

177 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎ. ಸುಂದರೋಶ್ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 70 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.14 0.008 414537235109 410250011049830 1

178 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದಮವತಿ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಷ. ಹಲೋಪಲ್ಔಯಷ್ನ
101/2-1, 109, 111, 

112
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.008 930536735967 410250010054450 1

179 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ನಹೋಂದರ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ ಬಟಟ 78 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.19 0.00228 758516085476 6069008510

180 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಱ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಭಮಯ 15/3, 16/1, 16/5, 18/2ವ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.69 0.008 441648446265 520101028225471

181 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಷ. ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣ 15 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.1 0.008 792739027172 620100012690

182 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ ಫ.. ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 116 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.00384 576718792270 536250010014670 1

183 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಎಂ. ಸುಂದಯ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಲ್. ಳರೋನಳಸ 81 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 241172514216 12291100004123

184 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವೋತಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಖಣೋಶ್ಮಯ 94/1ಫ, 94/1ಅ, 95 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.00636 378837486926 620100056274

185 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ೋಹೋಶ್ ಶಚ್. ಫನ್ ಅಚುಚತಮಯ 94/ಫ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 885686987198 15281011542

186 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 94/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.14 0.00168 748719587197 410250011119190 1

187 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ವೋತರಭಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಮಯ 213/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.008 355602345629 12291100002935

188 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದ ಷಲೋಂ ದ. ಳವ 31/1, 186, 184/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.04 0.00756 688258910304 536250010057610 1

189 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರತಪ್ ಜಿ.ಆರ್. ಫನ್ ಯತನಔಯ ಫ.ಡಿ. 48/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.27 0.00324 818809818527 410250011109870 1

190 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಳಮ ಜಿ.ಡಿ. ಷಲೋಂ ಯಲೋಂದರ ಶಚ್.ಎಸ್. 48/4, 52/4, ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.37 0.00444 820645078309 20229000911

191 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಂಜುನಥಮಯ 81 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.41 0.008 555026326708 120000204608

192 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷೋಶ್ವ ಷ.ವ. ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 178, 92/9, 92/6 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.02 0.00488 224092354694 536250010016430 1

193 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್. ಎಂ. ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಭಯಮ 139, 145, 174, 175, 18/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.89 0.008 216480520560 536250010034770 1

194 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವ. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವ. ರಗಲೋಂದರ ಬಟ್ 331 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.008 624563024052 410250010040300 1

195 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಕಭಯನ್ ಹಲನ್ರವಸ್ ಫನ್ ಯುಜಯ 

ಹಲನ್ರವಸ್
66/6 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1.97 0.008 290701896139 62010000377

196 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎನ್. ಳರೋಮವವರಜ್ ಫನ್ ನಖರಜ್ 

ಶಚ್.ಎಸ್.
197, 7/2,  4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.1 0.008 596049356538 20164564915

197 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಔೃಷ್ಣಮಯ 81 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.01 0.008 283025386570 620100022960

198 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಯಮಳಟಿಟ ಫನ್ ರಭಳಟಿಟ 111 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.008 672472047441 9022200014525

199 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಶ್ವಜಿತ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಎಸ್ 113/4, 146 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.35 0.008 256294933886 120000919311

200 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಂ. ಯಲಕಂತ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಲ. ಮನ 

ಚಂದರಕಂತ್
201, 118/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.26 0.008 673028838811 4102500111316100

201 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ರಜನ್ ಫನ್ ಎ.ಲ. ರಭಮಯ 54, 60/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.17 0.008 572080622655 620100020305

202 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔುಸುಭ ಷಲೋಂ ಬಫುಳಟಿಟ 29 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 659700985175 6771742566

203 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಮು.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜನಯ್ಕ 14-ಎಚಿಟಿ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.00387 235512111611 120001084120

204 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಖಣತಿ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಮಯ  2/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 540240887792 620100028474

205 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಭುತತೋಗೌಡ 130 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 321552099380 120000938719



206 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.. ಧಭಯಣಣ ಫನ್ ಪಣಣ ಭಡಳಡಿ 174 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.008 933844563154 620100031747

207 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಷ. ಶ್ಂಔಯಬಟಟ 74/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 801607495784 9022200090549

208 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಷ. ದೋವ ಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 88/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 214435605709 410250010040820 1

209 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣರವ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಫನ್ ವೋತರಭಮಯ 117 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.00693 541303810727 120002491442

210 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಲ. ದುಖಗಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಗೌಡ 19 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 324286050392 420250010074240 1

211 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 

ದೋಳಡಿಖ
176 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.28 0.008 349566892180 120001049470

212 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧೋಯ ಶಚ್.. ಫನ್ ಷಯುಲೋತತಭ 98/1, 98/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.008 249771645457 1528101004151

213 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ರಜೋಶ್ವಯ ಶಚ್.. ಷಲೋಂ ಷಯುಲೋತತಭ 

ಶಚ್.
90/3, 92/1, 92/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.13 0.008 701535277302 1528108004115

214 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭಔೃಷ್ಣ ಎಂ.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜುನಥಮಯ 108/1, 106/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.27 0.008 566862717117 20193899404

215 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎನ್. ಶ್ಯಶ್ಚಂದರ ಫನ್ ಫ. ನಂಜುಂಡಮಯ 111 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 835508390209 620100002126

216 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಶಚ್.ಟಿ. ಫನ್ ಟಿೋಔಣಣಗೌಡ 2/3, 1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.00468 578493321946 120002223755

217 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ 175, 173 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 532630439187 9052200003897

218 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಲ್.ಟಿ. ನಯೋಂದರ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ನಯ್ಕ 69/3, 72/2, 72/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.44 0.008 254875935388 410250010106970 1

219 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ನಖಗೌಡ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 120/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.008 769653947498 620100011415

220 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರೋಱವತಭಮ ಷಲೋಂ ನಖ ಶಹಡ 1, 38 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.008 804094865611 64138573638

221 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ರಭನಯ್ಕ  4/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.008 923935510621 9022200078138

222 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ರತ ಡಿ.ಎಂ. ಷಲೋಂ ನಖರಜ ಷ.ಎಸ್. 1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 6.7 0.00451 998673578455 536250010026830 1

223 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ನೋಲ್ಔಂಠ ಫನ್ ಯಭಮಯ 15/2, 16/2, 16/4, 18/2ಫ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.07 0.008 222508883221 420250010001860 1

224 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನರಮಣ ಸಜಯ ಫನ್ ರಜು ಸಜಯ 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0036 654053729855 520101028237656

225 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋಂ ಬುಜಂಖಳಟಿಟ 72/1, 72/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2.2 0.008 538373778230 120000192001

226 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಱಯನ್  ವಷವೋರ ಫನ್ ಮಷ್ಯಲ್ ವಷವೋರ 60/2 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.00768 657275281719 142301011000924

227 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅರನ್ ಡಿ. ಫನ್ ಇನಸ್ ಡಿ. ಷಲೋಶಟ 220 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.008 474485145619 9022200021951

228 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂತ್ ಡಿ. ಷಲೋಶಟ ಫನ್ ಇನಸ್ ಡಿ. ಷಲೋಶಟ 216/1, 216/2 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.008 202679559785 410250011051380 1

229 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇನಸ್ ಡಿ. ಷಲೋಶಟ ಫನ್ ಶಲ್ವದರ್ ಡಿ. ಷಲೋಸಟ 72/2 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.008 765562039701 9022200026517

230 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಿನನಭಮ ಷಲೋಂ ತಭಮೋಗೌಡ 58/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.15 0.008 399325933697 420250010065310 1

231 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 111 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 239630972722 620100025723

232 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಫ್. ವಲೋನ್  ಫನ್ ಜನ್ ವಲೋನ್ 133 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.71 0.008 865709029174 9022200000172

233 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಜಮರಕಶ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 196/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 901200837055 620100015997

234 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಷ. ಹಲೋಲಂದಮಯ 217, 218 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 541213348142 5362500100283700

235 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮಳಲೋಧ ಶಹಡ ಷಲೋಂ ಫ. ಯಭೋಶ್ವರ್ ಶಹಡ 146, 148 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.4 0.008 933353915857 74003591839

236 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಲನಮ ಔುಮರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 

ಬಟ್ ಎಂ.ಎನ್.
214, 211 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.008 537267191823 120000938764



237 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ರಗಲೋಂದರ ರವ್ ಫನ್ ಷ. ಹಲೋಪಲ್ಮಯ 107, 168 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 64079636607

238 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇಂದರ ಶಚ್. ಷಲೋಂ ಳೋವದರ ಶಚ್.ಲ. 144 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.008 650664870435 120000220857

239 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅನಂತ ದಮನಬ ಶಚ್.ಲ. ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ 66, 169/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.008 495816304249 20151739051

240 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಲ. ದೋಣಣ ಫನ್ ಲೋಯ ಗೌಡ 82,48, 41 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.00504 918558124687 410250011170730 1

241 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 92, 94, 95 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 395559021447 410250011117040 1

242 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚ್ೋತನ್ ರಶದ್ ಎಸ್. ಫನ್ ಎನ್. ಳರೋನಳಸ 6 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 298847535936 32468170304

243 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಂದರ ವ.ಫ. ಫನ್ ಫಡಿಮನಮಕ 116, 121 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 337081229146 410250011147270 1

244 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ಳೋವದರ ಫನ್ ಮಕಯಂಡೋಮ 82 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 282429453053 120000195580

245 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್. ಲ. ನತಯನಂದ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣ 

ಂಡಿತ್
59 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 989120515958 6064842247

246 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ರಭಶವಭ ಫನ್ ಷ.ಆರ್. ಷಲರೂೋಗೌಡ 204, 233 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 237340077117 120001650722

247 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮಳಲೋಧ ಶಚ್.ಎಂ. ಷಲೋಂ ಟಿ.ಲ. ಶ್ಂಔಯ ಗೌಡ 96, 101, 208 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.21 0.0025 283777345911 1528108003543

248 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಎಸ್. ಇಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಜಿ. 

ಲಂಔಟಮಯಗೌಡ
105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 216308286327 410250011150990 1

249 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 65 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 575148416207 32072135222

250 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಹೋಹನ್ ದಸ್ ಫ.ಎನ್. ಫನ್ ಫ. ನಖಬಲಷ್ಣ 

ಬಟ್
160 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 836610216719 30873040286

251 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್. ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಲ. ಹನುಭಂತರವ್ 29, 34/6, 35 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 402750766779 811458776

252 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಳರೋನಳಸ ಷ.ಆರ್. ಫನ್ ಷ.ಎಸ್. ರಭಔೃಷ್ಣ 

ಉಡು
206, 207 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 992722868766 20193898900

253 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಎ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 21, 294 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 786340955553 536250010001500 1

254 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಎ.ಎಲ್. ಫನ್ ಎ.. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣಮಯ
12 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 420033318534 420250010095070 1

255 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ. ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಬಫುಳಟಿಟ 35 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.008 610960072212 620100020214

256 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋವತ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಳರೋಔಂಠ ಬಟ್ ಶಚ್.ಲ. 92, 95 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 336735452842 362250010067540 1

257 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಳವೋಶ್ವಯ ವ.ವ. ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ ಮು.ಎಂ. 14/2, 15/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 776767915872 410250010088850 1

258 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಯಮಕಂತ ಎಂ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಚಂದರಮಯ 

ಎಂ.ಜಿ.
14, 15, 16 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 568744850819 9052200048472

259 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧಔಯ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಸಂಜಿೋವ ಳಟಿಟ  10/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 793804695323 9022200035932

260 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಡಿ. ಳೈಱ ಷಲೋಂ ಹಲವಗೌಡ ಫ.ಟಿ. 95/5, 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.0038 537602791720 9022200079930

261 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ೃಥ್ವವಔುಮರ್ ಫನ್ ದೋವ 63, 64, 10, 70/10, 70/11 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.46 0.0055 281081272934 9052610002544

262 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದಹೋದಯ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಳಟಿಟ 121, 39 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 752061632181 9022200085154



263 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ಜ್ಞನೋಶ್ ಫನ್ ಸಲಮಯನರಮಣ 155, 125 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 805541574850 32368107290

264 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಟಿ. ಷೋಶ್ವ ಫನ್ ಫ.ಆರ್. ತಿಭಮೋಗೌಡ 106, 105, 165 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 417680335271 536250010015850 1

265 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ನಖರಜ ಫನ್ ಭಂಜುನಥಮಯ 60, 82 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.96 0.008 919566959868 6002666577

266 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ರಭನಮಕ 214/1, 4/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 390627719030 9022200054299

267 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಶಚ್.ಲ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 32 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.21 0.0025 70875459909 6521282218

268 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ಚಿನನಮಯ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 71, 86 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 533421280171 142301011001117

269 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ರಭನಮಕ 214, 04 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76.8 0.008 624439306893 64161351925

270 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.. ವಲೋಭಳೋಕಯ ಫನ್ ಣಿಮಮಯ 1273 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.008 682375019872 410250011085530 1

271 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಂಜಯ್ ಎ.ಲ. ಫನ್ ದ. ಲಂಔಟೋಶ್ ಎ.ಆರ್. 86/1, 86/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.27 0.0032 930489062697 142301011003884

272 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಜಿ. ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ 90, 92 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.008 254190397818 14231011001108

273 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.. ಚನನ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 111, 112, 113, 116, 94 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.008 970249256033 9022200081441

274 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಷ. ಉಭಯಬಬ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಖದರ್ 65 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.75 0.008 991502339205 8502651313

275 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಥಲೋಭಸ್ ಡಿವಲೋಜ ಫನ್ ಯಲೋಮ್ ಡಿವಲೋಜ 38 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 742043475696 620100069421

276 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖರಜ್ ಶಚ್.. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 37 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 412141747199 620100020724

277 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಬಱಷ್ ಜಿ.. ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ ಜಿ.ಡಿ. 99 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.008 808020509245 410250011086630 1

278 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ ಫ.ಆರ್ 170, 110, 108 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 776134518955 536250010024970 1

279 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ ವ.ವ. ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ ಮು.ಎಂ. 14/1, 15/2, 16 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 817231184634 410250011044270 1

280 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 217 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.008 930157517351 516151943

281 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಸ್.ಆರ್. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಜಲೋಮೋಸ್ ಫನ್ ಎಸ್ 

ರಮ ಜಲೋಯ್್
12, 16, 17, 39/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 713898939957 54018266585

282 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಜಿ. ಅನಂತ್ ಫನ್ ದ. ಖುಂಡಮಯ 2,18,219 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 882470139507 1528111000149

283 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ದನಭಣಿ ಫನ್ ಷ.ಆರ್. ಷಲರೂೋಗೌಡ 114/118/205 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 547995000036 1528101000765

284 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಲಶ್ವನಥ ಶಚ್.ಲ. ಫನ್ ಲಂಔಞಚಲ್ಮಯ 

ಶಚ್.ಎಸ್.
15, 16, 18 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 804410505283 420250010031500 1

285 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳವ ಫನ್ ಕ್ಕಟುಟನಮಕ 293/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.006 307837379602 1528101004022

286 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಯಗುನಂದನ್ ಫ.ಎಸ್.ಫನ್ ಫ. 

ಶ್ಂಔಯನರಮಣರವ್
269 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 255134554875 32045085941

287 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಟಿ. ಳೋಷ್ ಫನ್ ಫ.ಆರ್. ತಿಭಮೋಗೌಡ 165, 110, 100 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 877446877257 9022200013055

288 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಂತರಭ ಹಡಿಯಔರ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ ಬಟ್ 598/1, 100, 189 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 319187215387 37753425730



289 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಬಲ್ಸುಫರಹಮಣಯ ಷ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣ 

ಉಡು
206, 262 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 517808473180 64006301948

290 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಪರೋಪ್ ಭಚದಲ ಫನ್ ವಬವಟನ್ ಭಚದಲ 191/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0066 911812694492 3357101000379

291 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 70/2, 72 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 70935410878 9022200040173

292 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಧುಳಟಿಟ ಫನ್ ನರಮಣ ಳಟಿಟ 85 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 225319943396 9022200038662

293 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಫ.ಜಿ. ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ ಫ.ಲ. 145 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 928944759231 322250010030030 1

294 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಷ. ಳರೋನಳಸಮಯ 8,9,12, 14, 16, 18, 19 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 888417416022 410250010086230 1

295 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎ.ಲೈ. ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ದ. ಎ. ೋಹೋಂದರ 

ನಮರ್
150 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 483317020643 12291100000106

296 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಅನಂತಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 223 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0036 365002043274 16938421

297 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎ.ಎಸ್. ಲಂಔಟೋಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಎ.ಎಸ್. 

ಳವಶ್ಂಔರ್
65, 63 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.008 385512473000 120001488124

298 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ರವ್ ಫ.ಎಸ್. 172, 173 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 397361403251 620100060789

299 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಳಸಗೌಡ ಶಚ್.ಲ. ಫನ್ ಲಂಔಯಭಣಗೌಡ 127, 128/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 974448137694 9022200078441

300 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ರಭಔಯ ಫನ್ ಷ. ಗಿಯಮಗೌಡ 49/, 45/, 46/ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 748335123817 536250010038040 1

301 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಫರಹಮಣಯ ಫ. ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ರವ್ ಫ.ಎಸ್. 155, 156 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 871511102228 120000954345

302 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಳರೋನಳಸ ರವ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 168 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.0057 397954720940 410250011162990 1

303 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಳರೋನಳಸ ಜಿ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 42, 114 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 83421394902 620100032854

304 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಲ. ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಜಿ.ಟಿ. ಲಂಔಟೋಶ್ 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 866045630795 142301011002182

305 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ಬಳನ ಫನ್ ಜಿ.ಟಿ. ಲಂಔಟೋಶ್ 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 663325829772 64022849690

306 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಲ. ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಜಿ.ಟಿ. ಲಂಔಟೋಶ್ 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 711224796212 410250011154940 1

307 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಬಲೋಜಮಯ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಗೌಡ ಷ.ವ. 90/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.008 732419641645 9052200018007

308 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ರತಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 191 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.008 627089573265 620150021162

309 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.. ಚಿಂತನ್ ಫನ್ ಫ.ಟಿ. ಷಟಟಣಣ 158, 177 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 55197448796 620150036361

310 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 306/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0034 448394952581 410250010065720 1

311 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ದನೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯಗೌಡ 37, 38, 42 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 435328024175 620150011325

312 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಭತರ ಎಸ್.ಳಟಿಟ ಫನ್ ಸದಳವ ಳಟಿಟ 102 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 227051273681 120000199153

313 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.. ರಂಖ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 119, 121 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.69 0.008 543303588529 410250011118180 1

314 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ಲಜಮರಜ್ ಫನ್ ಷ.ಶಚ್. ನಹೋಶ್ 308/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 921543356426 9052610001561

315 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ಭಂದಕ್ಕನ ಷಲೋಂ ಷ.ಶಚ್. ನಹೋಶ್ 308/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 714200032657 905220051361



316 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಡಿ. ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 169, 179, 168 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.008 322057778225 536250010003070 1

317 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಟಿ. ರಭಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 141/3, 220 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 590812556455 410250010088270 1

318 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವದದ ನಮಕ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 90, 69, 91,96, 95, 75 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 903149495285 410250010067130 1

319 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಧನಂಜಮ ಫನ್ ವೋತರಭಮಯ 102 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.41 0.0049 948035545642 20229002759

320 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ನಭಯಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಱಬ್ ಚಂದ್ ಫನ್ ಚ್ೋತನ್ 

ಔುಮರ್
49 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.0066 478741129328 620100061342

321 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್.ಲ. ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಎನ್.ಎಸ್. 

ಲಂಔಞಚಲ್ಮಯ
45, 82 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 668522825526 620150024775

322 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಲನಶ್ ಜಿ.ಡಿ. ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 106 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 287254550331 54018300209

323 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡಶಚ್.ವ. 332 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 829605270643 571101025707

324 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಷ.ಎನ್. ಫನ್ ನಖಗೌಡ 90 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.008 953251141984 12291100000315

325 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಣೋನಮಕ ಎ.ವ.  27/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.001 358758378738 120000191835

326 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎನ್. ಳರೋನಳಸ ಬಟ್ ಫನ್ ನರಮಣ ಬಟ್ 4,5,6,10 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 951265910871 120000191904

327 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಷ್ಗೌಡ ಫ.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 60/8, 60/9, 951 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0045 451178331790 3357101002111

328 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎನ್. ಳವಣಣ ಫನ್ ಎ. ನಯವಂಹಮಯ 9 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 487715090385 362250010098230 1

329 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶತಿವಸ ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 98/1, 95/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.0064 761861841759 5236101001044

330 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಆರ್. ಲಜಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಷ. ರಭಮಯ 63,4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.0076 264880503621 536250010039100 1

331 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್.ಜ. ಫನ್ ಜನಧಯನಮಯ 92, 73 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0034 277974300636 142301011000706

332 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಉದಮ ಷ. ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 41, 43 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.62 0.0074 577209507751 53625001001077 01

333 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಸ್. ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫ. ಸುಫರಹಮಣಯ 

ಬಟ್
233 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.0064 738481159282 536250010001100 1

334 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮನ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದಗೌಡ 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.18 0.0021 494702359320 120001168067

335 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ. ಔೃಷ್ಣಶವಭ ಫನ್ ಸುಫಬ ಬಟಟ 119 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 263065872559 9052200002915

336 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖಯತನ ಎಸ್.ವ. ಫನ್ ಜನಧಯನ ಫ.ಟಿ. 98, 92, 88 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 797318650740 410250011132740 1

337 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಸ್. ಅನಂತಭಲತಿಯ ಐತಳ್ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 

ಐತಳ್
234, 235 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 217737366831 64058241943

338 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಎಸ್. ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ಷ.ಎಸ್. 

ಸುಫಬರವ್
14, 15, 16, 57 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 776081294614 410250010080300 1

339 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ. ನಖರಜ ಫನ್ ಫ. ಔೃಷ್ಣರವ್ 88 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 410250010080880 1

340 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಸ್. ಭಷಬರೋಶ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಎ. 

ವಂಖನಮಕಯು
22/1, 22/8 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.008 930808029491 4102500100441300

341 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದೋಲೋಂದರ ಫ.ಲ. ಫನ್ ಲೋಯಗೌಡ 106, 170, 102 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 929481331427 536250010040600 1

342 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಲ. ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಷ.ಎನ್. ಳಸುದೋವ ಬಟ್ 32,33, 36 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 857079520251 120001352512



343 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಣಿಳರೋ ಫ.ಆರ್. ಫನ್ ಯಗುನಂದನ್ ಫ.ಎಸ್ 232 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 486928188099 536250010069590 1

344 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಡಿ. ಈಶ್ವಯ ಗೌಡ ಫನ್ ದಯವಗೌಡ 52, 48 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.11 0.0013 576383140147 12000221103

345 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಆರವನ್ ಭನಲೋಹಯ ಫನ್ ಅರಗ್ಂಡರ್ ಡೋಲಡ್ 

ಮಫನ್
61 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0034 2082419980962 142301011003618

346 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಂತ ಫ.ಷ. ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 113 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 864096894543 976226031

347 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.. ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನರಮಣ ಫನ್ ನಮಮಯ 29, 34, 35 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 828730008886 410250010054400 1

348 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ರಜೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಎಂ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 96, 12, 11 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 612884394032 410250010089860 1

349 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ. ಳವನಮಕ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 100 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 478867477366 9022200123549

350 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಫ. ಕ್ಕಟಟಗೌಡ ಫನ್ ಬಲ್ಗೌಡ 32/1, 32/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 244389602741 410250010095840 1

351 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಅರಕ್ಂಡರ್ ಡೋಲಡ್ 

ಮಫನ್
61, 59/1 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.36 0.0043 878234165632 64099985791

352 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಷ್ರಜ್ ಫನ್ ಅರಕ್ಂಡರ್ 60/3 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.27 0.003 874893835496 64137261371

353 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜೋಮ್  ಫನ್ ಅರಕ್ಂಡರ್ ಡೋಲಡ್ ಮಫನ್ 59/3, 61, 167 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 598976765128 54018275363

354 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಎಸ್. ಳಸುದೋವ ಕಭತ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 

ಕಭತ್
28, 29 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.94 0.008 442671586786 3357101001719

355 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಉೋಂದರ ನಮಸ ಫನ್ ಚಿನನ ನಮಸ 25, 27, 23 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.008 288302413380 620100018331

356 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್. ರಭಚಂದರ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 59 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 349087456046 410250010079070 1

357 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುದಶ್ಯನ ಎಸ್.ವ. ಫನ್ ಎಸ್. . ಚಂದರಳೋಕಯ 5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.45 0.0054 441613789576 9022200048202

358 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಲ್ೂ ಷ.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ ಷ.ಜಿ. 85, 68 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 524633189566 41025001006442 1

359 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ವ. ಎಲ್ೂ ಫನ್ ಚಿನನ 116, 203 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.45 0.0054 351583179092 620030027252

360 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಳಟಿಟ 38 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 843995883988 9022200136402

361 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ರಭಣಣ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ 232, 230 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 792129457705 9052200003902

362 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ನಯಸ ಗೌಡ 57 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.0057 538323652503 410250011035040 1

363 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲನುತ ಷಲೋಂ ಸತಯನರಮಣ 282 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 346530361404 20151739709

364 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ಸತಯನರಮನ ಫನ್ ನರಮಣ 217 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 277094599084 20151739710

365 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ರಕಶ್ ಫನ್ ಷ. ಗಿಯಮಗೌಡ 37, 46, 46 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.0068 711081018222 536250010037990 1

366 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಲ ರಕಶ್ ಷ.ವ. ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಷ.ಶಚ್ 34, 35, 36 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.0076 430172543384 536250010036190 1

367 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಳವರಕಶ್ ಎಂ.ವ. ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ.ಶಚ್ 23, 35 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.0057 541402406465 64030439412



368 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎ.ಜಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ ಎ.ಎಂ. ಖಣೋಶ್ 

ರವ್
36,65 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 504881744492 410250010066160 1

369 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಎ.. ಫನ್ ಫೋನಮಕ 110, 126, 127 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 635414330005 120000972705

370 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 81, 79 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 901879799439 120002378131

371 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನರಮಣ ಎನ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 74, 31 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.62 0.0074 540587111386 410250010024890 1

372 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ. ಖಣೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ರೋಟ್ ಷ. ಔೃಲಣೋಜಿ 

ರವ್
57 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 233062040752 120000694850

373 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಕಶ್ ಮು. ಫನ್ ರೋ. ಉನನಔೃಷ್ಣ ನಮರ್ 39 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 795724659527 3357101000639

374 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಟಿ. ಹಲೋಲಂದೋ ಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 105 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0034 478197904397 410250010004370 1

375 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಳಸನಮಕ 27, 24, 23 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.44 0.0052 610330641997 120000197247

376 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜನಮಕ ಫನ್ ನಖನಮಕ 118 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.19 0.0022 860768743701 620100033608

377 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫೋಫ ಯಶೋಮ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಶಚ್. ಹಶದದನ್ 

ಬವ
137 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 820982146207 64053379635

378 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಲ. ಸಯಸವತಿ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 212386012152 410250011180200 1

379 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಲ. ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣ ಗೌಡ 76 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 907185517954 120001424318

380 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಂ.. ರಭಶವಭ ಫನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಷಚಚಮಯ 

ನಮಸ
125, 124/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.008 497144623051 871933229

381 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥ ಎಂ.. ಫನ್ ಷಟಟಮಯ ನಮಕ 

ಎಂ.ಎಸ್.
126 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.008 629726042065 3357101000043

382 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಭನುದೋಪ್ ಫನ್ ಎಂ.. ಭಂಜುನಥ 124/3, 125/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 891331035984 20247268742

383 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್ ಫ.ಮು. ಫನ್ ಉೋಂದರಗೌಡ
95/3, 60/5, 60/7, 105, 

90/2, 60/4, 61
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 462346147834 9022200044017

384 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎನ್. ಯಂಖರಜ ಫನ್ ನಂಜುಂಡಮಯ 110/2, 111/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.19 0.0022 480716766727 410250011056800 1

385 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಎನ್.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 73 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.25 0.003 545739447140 3357101001890

386 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭಔಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 152 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.1 0.0012 832690609830 410250011092670 1

387 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಔೃವಣನಂದ ಫನ್ ಎ.ಟಿ. ಸುಫಬರವ್ 24 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 893283312659 620150021117

388 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲನಯ್ ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 85 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 906157621237 410250011158440 1

389 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಆದತಯ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಣಣ ಶಚ್.. 247 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 457877662884 32395762959

390 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ. ರಭಶವಭ ಫನ್ ಫ.ಲ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 140, 127 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.005 459315818882 620100069498

391 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ.ಳಸ ಫನ್ ಔೃಣೋನಯ್ಕ 98/2, 101/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 221219338254 410250010091660 1

392 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಟಿ. ಚನನಮಯ ಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 110, 109 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 798161295196 536250010028780 1

393 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಮು.ಎಸ್.ಯಲೋಂದರ ರವ್ ಫನ್ ಮು.ಲ. 

ಳರೋನಳಸ್ ರವ್
16/, 17 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 511698107050 5362500100260100

394 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲೋಣ ಷಲೋಂ ದುಖಗಗೌಡ 22,23,188 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.0067 683399700484 536250010052420 1



395 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎ. ಖಣೋಶ್ಮಯ ಫನ್ ಅನಂತಮಯ 47,51 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 674483053508 516150609

396 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಗಿ.ಎಸ್. ಸುಫಬರವ್ 50, 51 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.41 0.0049 972342506531 410250010094210 1

397 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿಯಜ ಎಂ.ಳಟಿಟ ಷಲೋಂ ದ. ಫ. ಭಷಫಲ್ಳಟಿಟ 158, 220 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 549644522260 620100015908

398 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭ ಶಚ್.. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 57, 49, 77 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 843702152094 620100033494

399 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಅಬಜಿತ್ ಫನ್ ಎಂ.. ಭಂಜುನಥ 124/2, 125/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 252779457134 3011611550

400 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಱ ಶಚ್.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮೋನಮಕ 157/2, 116/7, 175, 179 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 691989765454 620100032264

401 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಯಸಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 35, 156 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 878982399031 120000221578

402 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಚಿನನೋನಮಕ 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.33 0.0039 34076879028 536250010030960 1

403 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಸ್. ಚಿನನಮಯ ನಮಕ ಫನ್ ಶಚ್. 

ವದದನಮಕ

125, 131, 130, 129, 

123, 122
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 607158122146 536250010009270 1

404 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖಬಲಷ್ಣ್ ಫ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಬಟಟ ಫ. 94 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 471899071804 54004268963

405 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ಎಂ.. ಲೋಯಬದರ 182, 182/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 220827074393 410250010079120 1

406 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ರಲೋಶತ ಫನ್ ಫ.ಆರ್. ಸತಯಭಲತಿಯ 80/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 547457444552 410250011170900 1

407 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಸತಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫ.ಲ. ರಭಣಣ ಗೌಡ 183 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 864953179927 410250010084880 1

408 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಶಚ್.ಎಂ. ಫನ್ 

ಭಂಜನಮಕ
117 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 588804411031 410250011156300 1

409 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎರಯಸ್ ಡಿ.ವಲ್ವ ಫನ್ ಮಷ್ಯಲ್ ಡಿ.ವಲ್ವ 77 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.25 0.003 984460453662 120001082361

410 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ಅಚುಚತ ಫನ್ ಷ.ಎ. ಖುಯುಭಲತಿಯ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0036 706914504394 620100002002

411 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಲೋಗಿ ಸಜಯ ಫನ್ ನರಮಣ ಸಜಯ 14 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 981214541975 9022200052947

412 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ. ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 391, 392 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 231030440484 9052200029238

413 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಂ.ಎಂ. ಉಫೈದುಲ್ೂ ಫನ್ ಎಂ. ಹಶದದನ್ 

ಶಶೋಬ್
35 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.31 0.0037 802753459905 32030857814

414 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎಂ.ಎಸ್. ತಜುನನೋಶ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಎಂ. 

ಉಫೈದುಲ್ೂ
61 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.0069 664238834293 120000010769

415 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫೋಫ ಆಮವ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಶಚ್. ಭಹಭಮದ್ 

ಶಧಸ
137, 61 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 399844390755 142301011001648

416 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಂ. ಜಹಲರ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ 

ಅಫುಫಔರ್
76/2 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 577322107309 3357101002584

417 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ. ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 48, 81 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.008 481357491213 410250011138700 1

418 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಷಲೋಂ ರಭಗೌಡ 199 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 410371542085 9022200029550

419 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ. ಂತ ಷಲೋಂ ಫ.ಷ. ರಭಶವಭ 27, 28 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.004 922322350869 620100014303

420 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಬರಮ ಗೌಡ 77/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 435634950807 410250011148720 1



421 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜುಳಟಿಟಗರ್ ಫನ್ ಔಯಮ ಳಟಿಟಗರ್ 74/81 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0012 614743753518 9052200030717

422 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜೈನಭಮ ವಬವಟನ್ ಷಲೋಂ ವಬವಟನ್ 96, 69 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

423 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅನ್ ಥಲೋಭಸ್ ಫನ್ ಥಲೋಭಸ್ 96, 69 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

424 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಥಭಸ್ ವ.ಟಿ. ಫನ್ ಜಲೋವೋಫ್ 69/1 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.23 0.0027 298390647058 18950100000088

425 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ವಜಲೋ ಟಲಮ್ ಸಬವಟನ್ ಫನ್ ಜಲೋವೋಫ್ 

ಥಲೋಭಸ್
50 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

426 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವದನ ಫ.ಟಿ. ಷಲೋಂ ಜಖಧೋಶ್ 187 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 501532767421 410250011115500 1

427 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಭನಭವರ ಫ.. ಫನ್ ದ. ದಮನಬಭವರ 137 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 789262611658 536250010036890 1

428 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದಮವತಿ ಷಲೋಂ ರಗವ 68/2, 70/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0046 869711677330 9022200024884

429 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಜಪರ್ ಫನ್ ಎಂ. ಹಶದದನ್ ಶಶೋಬ್ 98, 94, 92 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 315093327502 12291100002274

430 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಂ. ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ದ. ಎ.ಫ. 

ಭಂಜೋಗೌಡ
54/ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 985177435162 620100016741

431 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಲಯೋಂದರ ಫನ್ ಸುಬರಮ ಗೌಡ 88/1, 89 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 361999072948 32212760714

432 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಹೋಹನ್ ಱಲ್ ಫನ್ ಡಿ. ಸುಫಬರವ್ 46, 11, 14 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 606170777938 120001307159

433 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎನ್.ಅನಂತಲಜಮ ಫನ್ ಎ.ಟಿ. ನಖರಜ್ 39/2, 44/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.0057 909559229088 410250011118430 1

434 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಈಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಗೌಡ 1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 54635622184 410250011131190 1

435 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜಭಮ ಷ.ಆರ್. ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 30 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 890633310836 410250011129640 1

436 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಸ ಎಂ.ವ. ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 30/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 790603833371 410250010063570 1

437 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಕಶ್ ಫ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ 353 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 882456482632 9052210005640

438 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಡಿ. ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ದುಖಗಗೌಡ 68 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.96 0.008 717895111494 620100021116

439 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಎಲ್. ನಹೋಶ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 11 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 228379951163 9022200027190

440 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಶಚ್. ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 88, 219, 83, 104 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 792788244487 620100018772

441 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಶೋಶ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದಗೌಡ 92, 94, 95 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.62 0.0075 643344440681 410250011101200 1

442 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಯಮಕಂತ ಎನ್.ಜಿ.. ಫನ್ ಎನ್. ಹಲೋಪಲ್ 

ರವ್
240, 243 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 894409756978 516173853

443 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದುರ ಶಚ್.ಡಿ. ಫನ್ ದೋವಮಯ 130, 132 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.25 0.003 947933824949 620100063791

444 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವದದ ಫನ್ ಲಂಔಣಣ 115 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 571405673497 620100016253

445 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಎಸ್. ದೋಲೋಂದರ ಕಭತ್ ಫನ್ ಷ.ಎಂ. 

ಳರೋನಳಸ ಕಭತ್
28/3, 39/7, 39/2, 36/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 655452192846 64155351682

446 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುನೋಲ್ ತೋಲ್ಕರ್ ಫನ್ ಷ.ಎಸ್. ನಖರಜರವ್ 124 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 455964640267 620100021944

447 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದ ಡಿ. ಷಲೋಂ ರಭ 174 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 214810293903 620100007317



448 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 164, 167 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 938937544952 620100026181

449 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಎನ್. ಅನಂತಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಫ.ಎಂ. ನಹೋಂದರಮಯ 24 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.16 0.002 508394564742 120000931145

450 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ರಸನನಔುಮರ್ ಜಿ. ರಂತ್ ಜಿ. ಫನ್ 

ನಖಬಲಷ್ಣ ರವ್ ದಂದ
63/1, 63/2, 67, 68 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 508394564742 120000931145

451 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಕಡ ಗೌಡ 293 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 778716572867 9022200072792

452 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂತ್ ಎಸ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಎಸ್.ಆರ್. 83, 90 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 652881274515 410250011160590 1

453 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಂದೋಪ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಫನ್ ನಖ ಎಸ್.ಟಿ. 343 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.0046 793946663707 120000938797

454 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ನಟರಜ ಫನ್ ಎ.ಎಸ್. ಖಣೋಶ್ ರವ್ 36, 37, 154 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 269521602289 536250010012850 1

455 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ನಖರಜ ಎಂ. ಫನ್ ಎಸ್.ಷ. ಭರೂಕಜುಯನ 

ಬಟಟ
216/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 480200205249 410250011107281

456 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಎ.ಎಸ್. ರಭನಮಸ 86, 132 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 230870755632 620100033041

457 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಹೋದ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ 63 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 778637392949 142301051000127

458 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 124, 129 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 315802075486 536250010052750 1

459 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ಯಲ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ ನಮಸ 163, 164, 167 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 610670896928 1528101001416

460 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಶೋಶ್ಚಂದರ ಟಿ.ಎಲ್. ಫನ್ ರಲೋಔಗೌಡ 103/7 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.0006 888062032300 120001376984

461 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಗುತಿ ಶಚ್.ಜಿ. ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ ಶಚ್.. 56/3, 96/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 985188979189 410250010066280 1

462 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಮು.ಡಿ. ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 67 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.27 0.0032 876296794686 620100011867

463 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ರತಭಮ ಷಲೋಂ ಲೋಯಗೌಡ 109 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 373052784103 120001107911

464 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಱಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹಮಯ 45 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 498645591190 64043622641

465 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ತಭಮಣಣ 45 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0035 301922672356 536250010046950 1

466 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್. ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋಂ ಷ.ಎಸ್. ನಖರಜ ರವ್ 23 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 6324185988134 120002493733

467 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧೋರ್ ಎನ್. ತೋಲ್ಕರ್ ಫನ್ ನಖರಜರವ್ 22 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 488541630128 620100022018

468 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಬಳನ ಶ್ಂಔರ್ ಎನ್. ತೋಲ್ಕರ್ ಫನ್ ಷ.ಎಸ್. 

ನಖರಜರವ್
48 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 539062830676 620100005207

469 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಲ್ಜ ಷಲೋಂ ತುಔರ ಸಜಯ 25,26,41 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 330634297533 620100004815

470 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ನಖರಜರವ್ ಫನ್ ಡಿ. ಸುಫಬರವ್ 45 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 586894231070 620100022358

471 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್. ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 119, 189 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 829228573946 120000738324

472 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಎನ್. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 410250010091550 1

473 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಂ. ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ಭುತುತಸಜಯ
62 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 215181992862 620150007330

474 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರವತಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 67/2, 83 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 99860160888 620100020236

475 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ನಹೋಂದರಮಯ 24, 25 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 701991081339 9022250020310

476 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಜಿ.ಆರ್. ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಎಂ.ಆರ್. 

ರಭಚಂದರರವ್
333/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 822011642287 410250011052470 1

477 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದೋಕ್ಷಿತ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸತಿೋಶ್ ಷ.ಎಸ್ 27, 39 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 411710656711 536250010052920 1



478 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಸಲಮಯನರಮಣ 128, 16 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 612472179616 54018273172

479 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಲ. ಲ್ರತ ಷಲೋಂ ಫ.ಅಣಣ 130, 6 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.008 437800270267 12291100002270

480 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭದನ ಷ.. ಫನ್ ದಮನಬ 205/2, 230/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.008 294970232506 1528101003927

481 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜಳೋಕಯ ಶಚ್.ಎಲ್. ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 201, 4/7 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.24 0.0028 982518363756 536250010042300 1

482 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಎಸ್. ರಲೋಔ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ ಗೌಡ 101 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0 563469343437 142301011001107

483 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಅಣಣನಮಕ 117 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.00231 908648262214 536250010062140 1

484 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಳವರಂ ಶಹಡ ಫನ್ ಸುಬರಯ್ ಶಹಡ 30, 31 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 572174987327 362250010047250 1

485 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜ.ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಜಿ. ಸುಬಬಬಟಟ 69, 70, 41 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 699186149557 410250011122450 1

486 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರಭಶವಭ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 410250011054830 1

487 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎನ್. ನರಮಣರವ್ ಫನ್ ಶಚ್.. 

ನಹೋಶ್ಮಯ
96/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 822882775828 410250011115950 1

488 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ಹೋಹನ ಫನ್ ಷ.ಆರ್. ತಿಭಮ 76, 82, 83 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 215809384426 410250011135700 1

489 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಷ. ರಭಔಯ ಫನ್ ಷಲಯಖಸಜಯ 88/3, 90/11 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 782597879696 54058576917

490 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಜಿ. ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ 327/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 903839338282 322250010085030 1

491 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಖಜನನ ಬಟ್ 98, 100, 189 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 208197444023 12291100000538

492 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವಜಲೋ ಥಭಸ್ ಫನ್ ಥಭಸ್ 50 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 298390647058 18950100000088

493 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
 ಎನ್.ಎನ್. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 

ಎನ್.ಎಸ್.
47 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.28 0.0033 291963829166 64003537944

494 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔರ್ ರಜ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಷ. ಳರೋಔಂಠ ರವ್ 11 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 848341791052 54047794587

495 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೂಭಂಟ್ ನಯಲೋನಾ ಫನ್ ಎ. ನಯಲೋನಾ 160 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.0038 794547709145 620100067865

496 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್.. ಲಶ್ವನಥ ಫನ್ ಲ.ಎಸ್. ಯಭೋಶ್ವಯ 

ಬಟ್
82 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.36 0.0043 236936576834 322250010025340 1

497 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಭಷಫರೋಶ್ವಯ ಷಂದ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ 

ರಭದೋವ ಷಂದ ಶಚ್.ಆರ್
13/2, 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 271085164249 410250010088160 1

498 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಷೋಶ್ವ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 119 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 962627928748 4202500100405600

499 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಳಟಿಟಗಯ ಫನ್ ಒಫಮಯ ಳಟಿಟಗಯ 74 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.008 733026602927 9052200006072

500 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 62, 72, 90 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 850921669118 120001114475

501 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಟಿ.ಎ. ಫನ್ ಷ. ಆನಂದಮಯ  5/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 872540650763 4202500100152500

502 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಬರಮ ಗೌಡ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 61 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 424935135582 4102500111685200



503 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣಮಯ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 115,164,49/4,56 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 55447621661 620150043233

504 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಶೋಶ್ ಬಟ್ ಎನ್. ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಟ್ 63/3, 6/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.008 249077731395 620150012421

505 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ರತಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಳಷ್ಗಿಯಮ 191 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.008 627089573265 620150021162

506 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಎಸ್. ಳಳನಂದ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 176 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 284433563271 620150043255

507 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಡಿ. ನಖರಜ ಫನ್ ದನ 286/2, 291/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.00462 466673142606 120001501361

508 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಫ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ 217/2, 26 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.00456 642761919188 620100006992

509 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಆರ್. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ರಭಗೌಡ
40, 39/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.008 340614548071 620100032037

510 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಲ. ನಹೋಂದರ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ಮಯ 130, 123 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.00468 823567372940 516152709

511 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಜಿ. ರಷಲ್ೂ 116/1, 140 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.008 776561597643 410250010053930 1

512 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಖಣೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ಎಂ. ಷಲಲ್ೂ 7 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 209229673857 620100008220

513 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಯಸವತಿ ಷಲೋಂ ಷ ಖುಯುಭಲತಿಯ 78 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.23 0.00276 374798519119 64153600723

514 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಂತಗೌಡ 120/1, 123, 120/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.00319 864744225183 620100012883

515 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಔಯೋಗೌಡ,ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 247 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 921206365507 4102500100891200

516 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಚಡ್ಯ ಡಿವಲೋಜ ಫನ್ ದ. ಱಯನ್  ಡಿವಲೋಜ 40/2 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.33 0.00396 985416447349 12291100005656

517 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ವದದನಮಕ 115/1, 119/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.00639 684961127098 120000956750

518 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಶಚ್.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜಬಟ್ 

ಶಚ್.ಆರ್.
18/1, 16/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 601230895732 410250010054120 1

519 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔÉ.ಷ. ಳವರಜು ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 104, 89/2, 104, 89/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 537400614592 4102500110437800

520 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಷ. ಯತನಔಯ ಫನ್ ಷಲಯಖ ಸಜಯ 90/12 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.35 0.0042 410341700405 120000427794

521 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ವ. ಯಂಖ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ  5/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.008 375500958522 410250010054290 1

522 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್. ಳೋಕಯೋಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 247 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 921206365507 410250010089120 1

523 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜಔುಮಯ ಡಿ.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಡಿ.ಲ. 215 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 615403244760 620100000128

524 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್. ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 70/2, 55/1, 70/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.008 832727962297 536250010041120 1

525 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಮಯ 167/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 31 0.00372 451914450787 120002513274

526 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಷ. ನಖರಜ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 59, 62, 72 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.29 0.008 449105352515 20151735160

527 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಡಿ. ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 149, 148/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.003 345923090908 63660100004542

528 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿಯಜ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ ಳಟಿಟ 69/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 935927161214 120000948650

529 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಜಿ. ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಹಲೋನಮಕ 195 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.15 0.0018 287953148767 12291100001285

530 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಚಿದಂಫಯ ಫನ್ ಸುಬರಮ ಶಹಡ 28/3, 34/3, 37/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 605994809224



531 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಲೋವ ಶಱಡನ ಷಲೋಂ ಯತನಶವಭ 283 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 750677682737 120001316776

532 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನರಮಣ ಳಟಿಟ 20 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 971002048804 9022250025251

533 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಳಸ ಫನ್ ದ. ವದದಗೌಡ 97/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 299402190896 9022200029228

534 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಖುಯುಭಲತಿಯ ಶಚ್.ಆರ್. ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ರಭಗೌಡ
46/12, 41/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.004 272010741691 410250010056650 1

535 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ. ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 12/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.12 0.00144 674430197973 64046142957

536 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0

537 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಸಜಯ ಫನ್ ಚಂದು ಸಜಯ 22 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.21 0.008 238747170557 142301011002205

538 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋಲಂದೋ ಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 55 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 548177868690 620100002670

539 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಲ. ರಕಶ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಜಿ. ಲಂಔಟಮಯ 105, 116/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.008 523980382334 410250011098500 1

540 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ರಜು ಫನ್ ದ. ಗಯ ಬಫು ಸಜಯ 47/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 612841278658 12297100002607

541 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಲ. ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಗೌಡ 19/5, 15/4, 20/8 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 476151718704 420250010111830 1

542 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್,ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭುತುತಸಜಯ 62 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 215181992862 620150007330

543 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ. ಯಲ ಫನ್ ಷ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 88/1, 88, 104 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.008 887282851782 620100038120

544 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 61 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 435222171718 120000929045

545 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ರಭ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 61 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 535673698892 120000216783

546 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔುಸುಭಲ್ತ ಷಲೋಂ ಎಂ.ಜಿ. ಅನಂತ್ ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 920525722894 1528101001765

547 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ನಂದೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ 176 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 507028394483 4102500100606000

548 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಶರ್ ಫನ್ ಳೋಹ ಅಔಬರ್ 184 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 415174197303 120002005872

549 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಲೋಔಗೌಡ,ಟಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯಗೌಡ 101 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 #VALUE! 563469343437 142301011001107

550 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಭಱಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ದ. ಖಣೋಶ್ ಗೌಡ 92/3, 92/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 #VALUE! 366219689025 410250011180890 1

551 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0

552 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎನ್. ಖಣತಿ ವೋ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ನಯವಂಹ ವ
22,27, 109 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.008 669837029309 12302100000149

553 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ಷಲ್ನಯ್ಕ 87, 88 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 493148053563 120000844729

554 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಆರ್. ಳರೋನಳಸ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 62, 219, 58 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 2371 403250010055110 1

555 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಟಿ.ಎಸ್. ೈಯಲೋಜ ಪಷ್ ಫನ್ ಟಿ.ಎಸ್. 

ಸಱೂವಷದ್ಈನ್ ಶಬ್
276/2, 276/84, 247/2 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.008 813924533889 9052200008038

556 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್. ಷ. ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕಂತಮಯ 191, 191/11 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.008 630481987928 651101058717

557 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ಶಯಮಣಣಮಯ 194, 166/2, 179/5 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.008 327271039672 9052200018214

558 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ.. ದುಖಗ ಫನ್ ಷಟಟಣಣಗೌಡ 156, 157, 158 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 263565674873 620030019795

559 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್. ಳಷ್ಣಣಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 76, 108, ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 981087228953 410250011134990 1



560 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಉದಯ್ ಔುಮರ್ ಲ.. ಫನ್ ಲ.ಡಿ. ಷಟಟಣಣ 

ಗೌಡ
153, 106 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 873586915549 620030001493

561 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಎ.ಆರ್. ಸಜಯನಯ್ಕ 101, 105, 106, 108, 221 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 825086493485 32225001008029-01

562 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ಭಶೋಶ್ ಫನ್ಎ.ವ. ಹಲಪಲ್ನಮಕ 106, 108, 100 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.008 792900609773 54059458097

563 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಸ್. ಳರೋಧಯಭಲತಿಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಂ. 

ಸುಫಬಣಣನಮಕ
132, 14/99 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 305366084980 54018265809

564 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ಯಲೋಂದರ ಫನ್ ಶಚ್.ಎನ್. ಔಳಸಗೌಡ 205, 312, 314 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 331406776773 620030013192

565 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಷ.ಎಸ್. ದನೋಶ್ ಜಲೋಮೋಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 

ಜಲೋಮೋಸ್
145 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 711769051328 54047792750

566 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್. ಎ. ಪಜುಲ್ ಹಸ ಫನ್ ಅಫುಫಔರ್ 323, 11/3, 101, 10/2 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 506286770928 322250010050350 1

567 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಶಚ್. ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಷಲ್ಗೌಡ 104, 105, 106 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 4405185756 322250010021930 1

568 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇ.ಫ. ಧಭಯ ಫನ್ ಫಳಳಮಯಗೌಡ 36, 37, 153, 40, 48 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 386033092532 64057869558

569 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋ ಷ.ಎನ್. ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 54/47/50/52/55/359 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.81 0.008 324061211175 403250010057790 1

570 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಸಕಯ ಶಚ್.ವ. ಫನ್ ಶಚ್.ಲ. ಚಿನನಣಣಗೌಡ 15, 19, 7, 69 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.008 714610918441 403250010092180 1

571 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಷ. ರಭಣಣಗೌಡ 214/2, 225/15 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.0076 554095677964 322250010053920 1

572 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಶ್ವತಥಭ ಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟಗೌಡ 182, 185, 186 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 351386090240 620030017595

573 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಬಳನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಷಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಷ.ಎ. 157 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 513960174736 250001000000366

574 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಷ.ಎ. ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 157 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 517572262206 620030015509

575 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ ಎನ್.ಎ. ಅಚಚಣಣಳಟಿಟ 73 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.0051 714643402889 30941612206

576 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಎಸ್. ಳವ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 38/1, 54, 56/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 3734015720 403250010031240 1

577 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷತತರ ಳವ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 36/3, 38/6 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 990085407016 4102500100518540 1

578 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಎ. ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 142 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 432650591241 9052210007418

579 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷ. ಶಯಮಣಣಮಯ 195, 257 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 327271039672 9052200018214

580 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿಯಉಲ್ ಹಸ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಅಜಿೋಜ್ 322/3, 196/7 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 994925738055 9052200032580

581 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳವಗೌಡ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದಣಣ ಗೌಡ 139, 141, 135, 140 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 519774535176 8265232024

582 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳವಗೌಡ 135 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 674226133391 403250010109660 1

583 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭೋಳ ಶಚ್.ಷ. ಷಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಎನ್.ಎಂ. 105, 106, 107, 108 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 326300967066 620030040625

584 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್.ಆದಶ್ಯ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 178 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 407870418754 64011485588



585 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವ. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವ. ರಗಲೋಂದರಬಟಟ 53 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.0057 624563024052 410250010040300 1

586 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಖಣೋಶ್ ರವ್ ಎಸ್. ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 37, 40, 42 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 923454930816 9052200001020

587 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಬಲ್ಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಮಯ 85, 4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.005 455690975232 322250010034320 1

588 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಟಿ. ಶಯಮಣಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯನಮಕ 127, 115/5 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 960782174941 120000192034

589 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಲ್. ಷಟಟಶವಭ ಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಂಷೋಗೌಡ 110, 117, 118 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 662695113100 9022200032715

590 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔರಗೌಡ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ವದದಗೌಡ 134/2, 135, 138, 34 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 478183216314 620030026394

591 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಗೌಡ 63, 215 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 327804358470 120001374568

592 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಎನ್.ಷ. ಫನ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣನಮಕ 149, 35, 32, 31 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 237903195344 12276100001919

593 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳವಣಣಳಟಿಟ ಫನ್ ಕ್ಕಟಟಳಟಿಟ 20 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 422227386658 410250011156640 1

594 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ರಭನಯ್ಕ ಫನ್ ವದದನಯ್ಕ 56/8,  56/7 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.0046 226869680202 072250010053080 1

595 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬಣಣನಮಕ 111, 112, 115, 116 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 568814336724 620030001084

596 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ರಭ 250, 08 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.0068 869361946479 322250010089220 1

597 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಟಟ ಷ.. ಫನ್ ಒಫೋಗೌಡ 55, 46 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.22 0.0026 37914290081 403250010082650 1

598 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ
123, 

115,122,123,177,176
ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 941484410037 620030002066

599 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜ.ಲ. ಣಿರಜ ಬಟಟ ಫನ್ ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಬಟಟ 75,76,77 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 235467905565 322250010014160 1

600 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಅಯಲಂದ ಜಿ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಚಂದರರವ್ 

ಎಂ.ಎಲ್.
86, 87, 85, 88/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 801235855353 410250011134240 1

601 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜ.ಎ. ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣ ಗೌಡ 179/14, 261, 272 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 869006964839 322250010026200 1

602 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ. ಯಲೋಂದರ ನಮಕ ಫನ್ ಡಿಲ. ದುಖಗನಮಕ 32/10, 33, 13 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.0064 830639143146 9052200054965

603 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫಳಳಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಗೌಡ 106, 107 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.0051 667276175276 620030032013

604 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಎ. ಸುಫಬಣಣಮಯ 187 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0036 779322261639 322250010011610 1

605 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಎ. ಸುಫಬಣಣಮಯ 168, 60 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 963976630630 9092200012731

606 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 24, 21 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0045 831518845827 9052210012725

607 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ. ಫಸವ ರಜ ಫನ್ ಅಂಖಡಿ ಫಸ 150/, 151/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 352512470256 620030002328

608 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್.ಷ. ನಮನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಸ್. ರಲೋಣ್ 

ಔುಮರ್
72/2, 68/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.46 0.0055 323213082026 9052210010606

609 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಧನಂಜಮ ಫನ್ ಎ.. ರಭಣಣ 149, 152 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 872685256726 620030001119

610 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ವ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಚಂದರಮಯ 13, 50, 51 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.008 818029871354 620030007767

611 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಭ ಷಲೋಂ ದೋರಜು ಶಚ್.ಎಂ. 288 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 706805613208 9052250003841

612 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಫ. ತಿಭಮಗೌಡ ಫನ್ ಫಳಳಗೌಡ 146, 217, 118 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.52 0.0062 601940870052 620030000397

613 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 134, 107 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 323659906557 9052210009069



614 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯೋಣುಕ ಉದಯ್ ಫನ್ ಷ.ಫ. ಉದಯ್ ಔುಮರ್ 40/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 385376443714 620030026666

615 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದಶ್ಯನ್ ಲ.ಮು. ಫನ್ ಉದಯ್ ಔುಮರ್ ಫ.. 156, 158/3, 4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 660642027120 120001635487

616 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಷ.. ಫನ್ ಒಫಣಣಗೌಡ 16, 25/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 503967266040 322250010063450 1

617 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಫ. ಳರೋನಳಸಮಯ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯಗೌಡ 20, 21, 151 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 285888704085 9052200000719

618 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ 98 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 442549004030 64035636030

619 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಮನನಮಕ 91, 92, 81, 82 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 543331039416 403250010058170 1

620 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಳರೋಶ್ ನರಮಣ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಎಂ.ಎನ್. 

ಳರೋನಳಸ ಬಟ್
84 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.45 0.005 278539712644 577101008804

621 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ಔೃಷ್ಣಮಯ ಗೌಡ ಫನ್ ಔಳಸಗೌಡ 66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.005 708492194187 322250010026000 1

622 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಆರ್. ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಫ. 

ರಭನಮಕ
66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.005 986493821287 20040890176

623 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮಣಣಗೌಡ 1,19,11,81,31,168 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 533455110286 322250010040870 1

624 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ತಿಭಮ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಗೌಡ 188, 3/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.0079 889837191977 403250010040370 1

625 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಸ ಅಫುದಲ್ ಯಳೋದ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಗೌಸ್ 60 ಹಯಹಯಷಯ ಆ.ಶ್ಭ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 978755848384 9022200063922

626 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಲತ ಟಿ. ಷಲೋಂ ಜ.ಡಿ. ಹಲೋಪಲ್
76/9, 75/5, 

30,34,36/8,37/2
ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 645182554795 322250010028170 1

627 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ. ಲ್ರತ  ಷಲೋಂ ಷ.ಎ. ಯತನಔಯ 11 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.005 910974883873 322250010082100 1

628 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಅಣಣೋಗೌಡ 11, 23 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 499036580980 322250010052080 1

629 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳವರಭ ಶಚ್.ಟಿ. ಫನ್ ರೋಟ್ ತಭಮಮಯನಮಕ 107, 110 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 599937070047 64165226004

630 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.. ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಟಟಣಣಗೌಡ 44,132 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.008 968899914364 620030017539

631 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಈಶ್ವಯ ಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡಗೌಡ 82 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 664878966208 322250010034720 1

632 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಇಮಂಶಬ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಡಿ.ಇ. ಅಫುದಲ್ 

ಸತತರ್
203 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 416873546100 322250010019400 1

633 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಡಿ.ಇ. ಅಫುದಲ್ ಸತತರ್ ಫನ್ ಡಿ.ಎ. 

ಇಮಂಶಬ್
44 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.35 0.0042 630453685395 322250010019350 1

634 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಳಸುದೋವ ಫನ್ ಶಚ್. ಖಣೋಶ್ ರವ್ 140, 147 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 958929895232 866101003234

635 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಳರೋಕಂತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 82, 83 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.46 0.0048 318117824825 120000967456

636 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖನ್ ಗೌಡ ಮು.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಯೋಶ್ ಮು.ಆರ್. 25-ಚಿಡಿ ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.16 0.0019 943042202503 2332190030090

637 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಪಯೋದ ಫೋಖಂ ಷಲೋಂ ಟಿ.ಫ. ಸಱಂ ಶಶೋಬ್ 31/2, 31/3 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.008 778948662748 322250010054280 1

638 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಲಂಔಟೋಸಮಯ ಫನ್ ಫಷ್ಥಮಯ 203, 253 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 851020976322 410250010004420 1

639 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಸಣಯಂಬ ಎಸ್.ಎನ್. ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥರವ್ 

ಶಚ್.ಎಲ್
22/2, 21/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.0058 884246506434 322250010017040 1



640 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಶಚ್. ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಹಲವಣಣಗೌಡ 104, 106, 108 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.0068 532829077558 9052200051786

641 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಡಿ. ರಸನನ ಫನ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಧಭಯಮಯಗೌಡ 10,11,02,108 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.62 0.0074 463513792218 322250010025490 1

642 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಲ. ಳಳನಂದ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣ 

ಂಡಿತ್
174, 175 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 730080480640 620030023495

643 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ರಭೋಗೌಡ 113/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 540335718160 90522000500100

644 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋಕಂತ ಎಂ.ಫ. ಫನ್ ಫಳಳಮಯನಮಕ 13, 45, 46 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 651363645112 620030023789

645 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಸ್. ಯಲೋಂದರ ಫನ್ ಫ.ಆರ್. ಸತಯಭಲತಿಯ 

ರವ್
163 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.0069 209966073558 322250010006230 1

646 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಸತಯಭಲತಿಯ ರವ್ ರೋಟ್ ರಭರವ್ 193 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.0076 515351713462 322250010001900 1

647 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಲಶ್ಂಔರ್ ಎನ್.ವ. ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 145, 124 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.23 0.0027 642395797400 9052200007151

648 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಂಖಮಯ ಲೈ.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜುನಥಮಯ 60, 60/2, 57, 189 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.008 267354717787 722500100105901

649 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.. ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ವ. ಲಂಔಟನಮಕ 64, 61 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 234869913367 9022200106591

650 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಇ. ಅಫುದಲ್ ಹಸ ಫನ್ ಡಿ.ಇ. ಇಮಂ ಶಬ್ 46, 45, 49, 50 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.008 594105365709 9052210005935

651 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ಸುಧಔರ್ ಫನ್ ಷಲ್ನಮಕ 100/1, 166 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 995725146094 403250010092550 1

652 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಯಲಜಿನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಆರ್. ನಯವಂಹ ಕಭತ್ 170, 255 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 939388304013 9052200035306

653 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ಳೋಷ್ಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 274 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 212571087195 403250010033790 1

654 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ  ಶಚ್. ಚಂದರಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ಗೌಡ 274 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 643845717816 403250010092540 1

655 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಮ ಎಂ.ಎಂ. ಫನ್ ಳರಕಂತ ಎಂ.ಫ. 132 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 249889092904 620030026010

656 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.. ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಣಣಗೌಡ 227, 221, 218 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 848314927797 322250010001350 1

657 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ. ಮನಸ ಷಲೋಂ ಶಯಮಣಣಗೌಡ 281/72, 73 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 680811933332 403250010092580 1

658 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭಭಲತಿಯ ಲೈ.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಟ್ 58, 214, 62 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 520990218266 072250010018460 1

659 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಳವಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ರಗಲೋಂದರ ರವ್ 64 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 916761074087 322250010039170 1

660 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜ.ಎಸ್. ಭಲಕಂಫ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣನಮಕ 36,35 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 358121078439 620030030015

661 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧೋರ್ ಎ.ಆರ್. ಫನ್ ರೋಟ್ ರಭ ಶಹಡ 29, 31 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.0079 993571528294 4102511176860 1

662 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಧ ಷ.ವ. ಫನ್ ಳರೋನಳಸಗೌಡ 87, 89 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 252474268400 64131615125

663 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ವೋನ ಶಹಡ ಫನ್ ಫಡಿಮ ಶಹಡ 163, 243 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 459039342986 410250010081430 1

664 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಷ. ಳವರಂ ಫನ್ ಎಸ್.ಲ. ಔೃಷ್ಣರವ್ 39 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.0058 384538144692 32225001004530 1

665 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ವ. ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ಚಂದಮಯ ನಮಕ 189, 190 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.52 0.008 982188470606 322250010037580 1

666 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರ ಇ.ಷ. ಫನ್ ಷಲಲ್ೂಣಣಗೌಡ 116/1, 98/3, 314 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 391499031365 120000437098

667 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲೈ.ಎಸ್. ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಲೈ.ಎಸ್. ಸುಬರವ್ 66,67,68 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 749215864073 9052200055822



668 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ಹೋಹನ ಫನ್ ತಭಮಮಯನಮಕ 111, 109, 218 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 353478954189 64058503400

669 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಳೋಹ ಅಹಭದ್ ಅನವರ್ ಆರ ಫನ್ ಶಚ್.ಇ. 

ಭಹಭದ್ ದಸತಗಿೋರ್
60 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 796930046685 3357101002147

670 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ  ಸತಿೋಶ್ ಎನ್.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯ ನಮಕ 25, 27/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 962369650869 620030017211

671 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಲ. ಳರೋಕಂತ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ಮಯ ಷ. 1/6, 2/1, 21/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 222067072045 410250010078560 1

672 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ಚಂದರಳೋಔಯ ಫನ್ ಸುಬರವ್ 53, 60, 61 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 792373454768 620030027310

673 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.. ನಖರಜ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯಗೌಡ 82, 83, 114 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 978820338860 120001327574

674 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.. ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯಗೌಡ 120, 74, 114 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 628372252485 620030004620

675 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 137 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.13 0.0015 634197993241 120000287370

676 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.. ರಭ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 133 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.22 0.0026 860587532842 620030025652

677 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.. ತಿಭಮ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡಡ 133 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.22 0.0026 788079712652 620030025663

678 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ವ. ಷಲ್ನಮಕ ಫನ್ ಚಲಡಮಯ ನಮಕ 283 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.0006 559138727587 54027442427

679 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಫುದಲ್ ಹಸ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಉಶಮನ್ 124, 196/1, 198/11, 200 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.008 279758066336 620030038184

680 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಜಿ. ನಟೋಶ್ ಫನ್  ಖುಂಡಗೌಡ 296, 639 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 952915470572 12259100001389

681 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಲ. ರಕಶ್ ಫನ್ ಲಂಔಟ್ ರವ್ 

ಶಚ್.ಎಸ್.
6, 25 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 922440751674 403250010104060 1

682 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಜಿ. ಳಳನಂದ ಶಚ್.ಎಸ್. 

ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯ
112/2, 8/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 962031722810 620030025685

683 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗಿಯಮ ಜ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬಣಣನಮಕ 36, 35, 40 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.008 650200351804 62003000769

684 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ನರಮಣ ರವ್ 107, 108, 77, 72 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.008 955125036586 120000049389

685 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಬಬಬಟಟ 126, 38, 127, ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 917320755851 12259100000120

686 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಪವಯತಭಮ ಷಲೋಂ ವೋನ ಗೌಡ 56, 269 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0045 276206498765 072250010086890 1

687 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಳವರಭಮಯ 1643 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 444141741368 12276100000594

688 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಷಫಲ್ ಜಲೋಯ್್ 328 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 423596111379 120000195513

689 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮು.ಆರ್. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ ಗೌಡ 12, 13, 14 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.96 0.008 256560857365 072250010015240 1

690 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಡಿ.ಎ. ಅಫುದಲ್ ಜಫಬರ್ ಶಶೋಬ್ ಫನ್ 

ಅಫುದಲ್ ಯಹಮನ್ ಶಶೋಬ್
41, 31 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 617680720634 620030017709

691 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯ ಫನ್ ಭಂಜುನಥಮಯ 61, 55/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.75 0.008 336559026096 072250010020220 1

692 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಬಟ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯ ಬಟ್ 199, 212 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 462348867918 12276100000054



693 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ನಖಬಲಷ್ಣ ಬಟ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯಬಟ್ 213, 194 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 749403795524 12276100000055

694 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಯದ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಚಂದರಗೌಡ 316, 348 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.004 634447100254 120000193344

695 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಷಲ್ನಮಕ 88 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.26 0.0031 422479642793 9052200068150

696 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್. ಈಶ್ವಯ ಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಗೌಡ 75, 46, 40/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.0073 364943629270 403250010033480 1

697 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಅಫುದಲ್ ನಶರ್ ಡಿ.ಆರ್. ಫನ್ ಅಫುದಲ್ 

ಯಶೋಮ್
51, 48 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.24 0.0028 652964785608 620030000137

698 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಎಸ್. ಭಂಜುನಥಮಯ 66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.0038 275558830365 54018305048

699 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಜ. ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಫ. ಜನಧಯನಮಯ 54, 301 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 630218264422 620030032035

700 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಫುದಲ್ ಜಫಬರ್ ಫನ್ ಬಷ ಶಬ್ 204 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.84 0.008 240666414184 322250010066780 1

701 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಆನಂದ ಜಿ. ಳಟಿಟ ಫನ್ ದ. ಹಲೋಪಲ್ ಳಟಿಟ 176 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 976045094176 39185153388

702 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ದೋವಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣಗೌಡ 196, 198 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 265499109302 403250010125200 1

703 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಫ. ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಫಸಗೌಡ 181, 191, 216, 286 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 286123223369 12368100000255

704 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭನು ಫ. ರವ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಜಿ. ಬಲ್ಚಂದರರವ್ 176 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.0056 478244275471 620030040772

705 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮಕಂತ ಫನ್ ಶಚ್.ಜಿ. ಬಲ್ಚಂದರ ರವ್ 176 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 478244275471 620030040772

706 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಳಳನಂದ  ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 147, 140 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 315793611842 12276100003119

707 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಉದಮ  ಭಸಕಯ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 141, 147 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 951392464353 9412200072974

708 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಬಲ್ಚಂದರ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 141 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 478244275471 620030040772

709 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭನಯ್ಕ ಫನ್ ಳವನಮಕ 53, 54 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.59 0.007 224224901730 620030024126

710 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಷ. ಶಯಮಣಣಮಯ 195, 186/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.92 0.008 228120932711 9052200000067

711 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಶಚ್. ಭುಯುಱ ಫನ್ ಷ. ಶಯಮಣಣಮಯ 195, 79/9 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.71 0.008 897901452479 9052200016577

712 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಟಿ. ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಣಣ ಶಹಡ 57, 58 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 654861357474 362250010102090 1

713 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಫನ್ ಶ್ಂಔರನಮಕ 403, 432 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.0054 334342311910 9052200015204

714 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಆರ್. ಯಭಣಣ ಫನ್ ರಜಗೌಡ 139 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 521817271353 620100007667

715 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಂ. ಜಮಳರೋ ಷಲೋಂ ಫ.ಎನ್. ಫೋಜ 31/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.25 0.0033 732103229477 12368100000292

716 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶೌಭಯವತಿ ಷಲೋಂ ಫ.ಶಚ್. ನಖರಜ 32/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.0024 608336929479 12368100000085

717 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಶಚ್. ನಖರಜ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್. ಶಯಮಣಣಮಯ  3/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.12 0.0014 240097616551 12368100000125



718 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎನ್. ಫೋಜ ಫನ್ ಫ.ಶಚ್. ನಖರಜ 31/1, 31/4, 31/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 905510923445 620030007097

719 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಣಯರಕಶ್ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ ಶಖಗಡ 133 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.008 509098472106 722500101156301

720 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋನಥ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯಬಟ್ 106, 102 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.008 812686877437 32225001004676 01

721 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಖಧೋಶ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಎಂ. ಶ್ಂಔರ ಶಹಡ 55/1, 55/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.008 304831678180 722500100205301

722 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುವಮ ಟಿ. ಷಲೋಂ ದನೋಶ್ ಷ. 154, 155, 156 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.008 662974404412 250001000000792

723 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಷ. ಫನ್ ಔಳಸ ಗೌಡ 157, 154, 154/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.008 646936539552 520291021373506

724 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ವಸಂತಿ ಷಲೋಂ ಎನ್.ವ. ರಕಶ್ 109, 145 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 960841709257 322250010081820 1

725 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎ. ರಜೋಂದರ ಫನ್ ಅಣಣಮಯಗೌಡ 27,16 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.008 718383196840 64119756058

726 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 178, 164 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 725581998587 12259100003335

727 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎ. ಅಶ್ಯದ್ ಅಹಭದ್ ಫನ್ ಟಿ.ಫ. ಅಭೋರ್ 

ಅಹಭದ್
27, 41, 115, 06/4 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 477771602968 620030017120

728 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಹಲವಣಣ ಫನ್ ಳವಗೌಡ 54/3, 54/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.008 991484939172 5571101001433

729 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇಂದಯಭಮ ಷಲೋಂ ಒಫಮಯ ಗೌಡ 252, 242 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.52 0.0062 839493045231 12368100001183

730 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುನೋಲ್ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 3, 4, 122 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.008 875107704742 322250010073050 1

731 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಇ. ರಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ 50 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 478542514455 403250010057770 1

732 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಲ. ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 62, 63, 19/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 596704669542 072250010033460 1

733 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಫ. ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಷ.ವ. ಫಳಳನಮಕ 107, 129, 252 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 653030744554 620030027911

734 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎ. ರಧಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಫ.ಎಂ. ಅಣಣೋಗೌಡ 78 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 401530008201 620030015418

735 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಷ. ಫನ್ ಔಳಸನಮಕ 38/3, 38/4, 45 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.008 763314537816 620030011923

736 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಳರೋಯಭಣರವ್ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 140, 147 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 995586722504 620030000375

737 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಜಿ. ಔೃಷ್ಣಶವಭ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯ 

ಶಚ್.ಎಸ್.
112, 115, 263 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 998716688853 12259100000321

738 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ನಮಕ ಫನ್ ವಲೋಭನಮಕ 180 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.89 0.008 980959812443 620030017380

739 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಳೋಸ ಅಭೋರ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಶ್ಯೋಫ್ 176/6 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 630407290140 620030017108

740 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ನಮಕ
291, 42, 101, 108, 111, 

112
ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 654919569497 9052200053780

741 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಫನ್ ಮನನಮಕ 88/2, 130/10, 126 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 644754786001 3357101000792

742 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಱಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಎಂ.. ಯಭ ಬಟಟ 209, 239 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.0046 660270860778 12276100000012

743 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ವ. ಸುಬರಮ ಫನ್ ಚಲಡಣಣಗೌಡ 102, 72/1, 13 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.0063 279970098526 620030025867



744 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಂ. ನಜಭುದದೋನ್  ಫನ್ ಫ.ಇ. ಭಹಭಮದ್ 

ಮಲನುಸ್
17/1,17/5,17/6,55 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 567500454509 120000014844

745 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಷಟಟ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 75 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 379915868626 32225001004600 1

746 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ವ. ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ಚಂದೋನಮಕ 229 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.008 580717453269 620030030468

747 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದೋವಣಣ ಎಂ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯನಮಕ 115, 116 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0045 21741314012 13276018021

748 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 269/2, 63, 58 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 263675920207 120002268924

749 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಮಳಲೋದಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔರಗೌಡ ಷ.ಫ. 216, 127, 119 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 367753854376 38182720111

750 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಟಿ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯನಮಕ 216, 131 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 594297841739 64151272657

751 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜನಕ್ಕ ಷಲೋಂ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಷ.ಎಸ್. 49, 56 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.008 906025553225 620030013771

752 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಷ.ಎಂ. ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 224 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 532080137324 3222500100346900

753 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್.ಎನ್. ಫನ್ ಎಂ. 

ನರಮಣರವ್
45 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 822665797393 620030023428

754 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಜಿ. ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣ ಗೌಡ 108, 138,139,99,109 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 348973675883 620030007698

755 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಯೋಶ್ ಜ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 278, 289 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.0034 280517617227 120002158218

756 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಲೋಂದರ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 140/31/6 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 984559602939 620030017856

757 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಪವಯತಿ ಷಲೋಂ ಷ.ಜಿ. ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 117, 118 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.23 0.0027 396036884725 120001656370

758 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂತ್ ಎಂ.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 1,12,110 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.27 0.0032 902616786528 12291100002334

759 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ನಖರಜ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ ಷ. 286, 287, 191 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.44 0.0052 979667402675 12259700000909

760 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ವ.ಷ. ದುಖಗಗೌಡ ಫನ್ ಔುಮಯ ಗೌಡ 149/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.008 657812035245 120001045170

761 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಕಶ್ ಷ.ಶಚ್. ಫನ್ ಹಲವಗೌಡ 212/3, 212/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 829661187105 620030028788

762 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಲ. ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 209 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.52 0.0062 418295576377 12276100000432

763 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ಮಧವರವ್ ಫನ್ ಸತಯನರಮಣ 147 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.008 865338160057 410250010079400 1

764 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ನಮಕ 1145, 116 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.008 734933902919 64154630860

765 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 21,24 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.004 207898169561 620030003864

766 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಲನಯ್ ಲ. ಶಬಬರ್ ಫನ್ ದ. ಲಷ್ುಣಕಂತ್ 

ಶಬಬರ್
171 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.71 0.008 962746380063 9052200051622

767 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 15,33,30,169 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.0067 573202347686 620030017335



768 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಜಿ. ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಗಿಯಮನಮಕ 45, 25, 66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 303905840755 12259100002229

769 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ. ಜಖದೋಶ್ ನಮಕ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 8, 32/7, 11 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.008 252394922374 620030000502

770 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಫ. ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಬಲ್ ಗೌಡ 71, 109, 117 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 876582296991 64147940871

771 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಎಸ್. ಸುಜಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫ.ಟಿ. 

ಳೋಷ್ಗೌಡ
9,69,81,00,10,11,04,100 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 327325015155 322250010080790 1

772 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ. ರಭಣಣ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣಗೌಡ 264, 265, 261 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 525830256151 12368100000101

773 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ. ಶ್ಳಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷ.ಎಸ್. ಷೋಶ್ವ್ ರವ್ 55,56 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 563396893187 620030033254

774 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಣಿ ಷ.ಎಸ್. ಷಲೋಂ ಷ. ಶ್ಳಳೋಕರ್ 56 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.008 254270091736 322250010023520 1

775 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂತ್ ಎ.ಡಿ. ಫನ್ ಎ.ಎಸ್. ದುಖಗ ಶಖಗಡ 63, 68 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 635022141561 64162239651

776 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚ್ೈತರ ಟಿ.ಎಸ್. ಷಲೋಂ ೃಥ್ವವ ಔುಮರ್ 208 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 917333656250 905261000724

777 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ
155/9,155/22,138/1ಫ,14

1
ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 688829288670 403250010099130 1

778 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ವ. ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 75,76,77,79,80 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 843085829426 620150022531

779 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫಲೋಜ ಬಂಠಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಬಂಠಯ 244 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 452976763765 620030027207

780 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ. ಭನಲೋಜ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 168/5, 168/6 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 238568316747 64021672440

781 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಔಲರಜ್ ಫನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ಂಔರಗೌಡ 23, 14, 21 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.0051 239098801538 120002098143

782 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಎಂ. ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಎನ್.ಟಿ. ಭಂಜಗೌಡ 130, 106/1, 104/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.0064 439049977858 13276012052

783 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭೋಖ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಭಂಜ ಶಹಡ 88, 186 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 813588430046 410250010085100 1

784 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಚಿನ್ ಭೋಖ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ 187, 187/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 791039465009 410250010102800 1

785 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಔ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ನಖನಮಕ

18, 20, 25, 26, 61/3, 

664/11, 114 115/6, 

116/6, 117/8, 119

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 386939958941 64153682130

786 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಷ.ಲ. ಳರೋಔಂಠರವ್ 1, 249 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 535809314186 120000299454

787 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಶ್ಂಔಯ ಳಟಿಟ ಡಿ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸುಬರಮ ಳಟಿಟ 30,26,9,2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 719054613581 120000006729

788 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಡಿ.ಲ. ಫಳಳನಮಕ ಫನ್ ಡಿ.ಟಿ. 

ಲಂಔನಮಕ
30/1, 123, 11, 26/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 340600292455 322250010002520 1

789 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಟಟರಜು ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ ಗೌಡ ಫ.ಷ.

98-2, 185, 180/2, 

276/2, 192/2, 191, 98/2, 

181, 182

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 929842349013 410250011056040 1

790 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ವ. ವದದಗೌಡ ಫನ್ ಜವಱೋಗೌಡ 20/9 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 237165912872 620100009085

791 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಇ.ಟಿ. ಔುಮಯಣಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ ಫ.ಎ. 107/1, 134/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 821667598493 12368100000323



792 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ೋಹೋಂದರ ನಮಕ ಎ.ವ. ಫನ್ ಚಿನನ ನಮಕ 114, 102, 102/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.008 677866976044 620030026247

793 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದಳಔಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಫನ್ ಳೋóಗೌಡ 136/7, 137/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.0069 995403397269 54059457139

794 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಗಿೋಯಸ್ ಷಲೋಂ ದ ಹಹಭಮದ್ ಇಶಹ
15/7, 15/2, 15/3, 17/2, 

288/1, 303/3, 97/4ೆಂ,
ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 395960597231 120000963462

795 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನÁಖರಜ ಶಚ್.ಎಂ. ಫನ್ ಭುದದೋಗೌಡ 21/4, 24/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.0045 988482149808 9052200043695

796 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಭಸಕಯ ಫನ್ ಫ.. ಳರೋನಳಸಗೌಡ 190, 95/3, 96, 95/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 499172552166 322250010017070 1

797 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್,ಶಚ್.ಫ ಫನ್ ಫಲೋಫಣಣಗೌಡ 40/5,41/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.006 278391716890 620030024692

798 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಎ. ಷ. ಅಫುದಲ್ ನಜಿೋರ್ 45/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.13 0.00156 516817260730 9052200017714

799 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ದ. ನಖನಮಕ 267/1, 4, 11 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.13 0.0015 254770941881 120000214561

800 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಭಱಕ್ಷ್,ಷ ಫನ್ ಷಂಣಣ 43,47 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.3 0.0036 927060900347 3222500100657100

801 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ದಮನಬ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 102, 103 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 320518598332 9052200007450

802 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಫ.ಇ. ಭಹಭಮದ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ 

ಇಬರಶಂ ಶಬ್

285, 17/8, 17/7, 18, 

286, 286
ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.008 721405621851 12368100000408

803 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.. ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಷಟಟಮಯಗೌಡ 81/1, 74, 114/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.79 0.008 485922251911 12368100001477

804 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಟಿ. ಔಳಸ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ನಮಕ 115/12, 116/4, 127 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.51 0.00612 861464327080 620030001540

805 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಲ. ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಮಯ ನಮಕ 8, 19 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.00597 760105214989 12276100001562

806 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಎನ್.ಇ. ಭಹಭಮದ್ ಆರೋಂ ಫನ್ ಫ. 

ಭಹಭಮದ್ ಇಬರಶಂ
11/5, 22/1 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.37 0.0044 888720172848 620030039993

807 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್. ರಭಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಹಲವಣಣಗೌಡ 163, 157, 151 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 463385234237 620030025787

808 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ಎಸ್. ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ 

ವಲಭಳೋಕರ್
17/3, 17/2, 19/3, 79/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.008 363378627769 9052200032108

809 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್. ದತತತರೋಮ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠಬಟಟ 5/2, 6/1, 8 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.00468 699794476562 4102500100491200

810 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್. ರಭಚಂದರಬಟಟ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠಬಟಟ 5/2, 4/2, 5/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.008 308608016311 4102500111198200

811 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್. ಜಮದೋವ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠಬಟಟ 5/2, 2, 3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.008 641765856536 403101055287

812 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ನೋಲ್ಔಂಠಬಟಟ 8 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 468530049720 4102500111014100

813 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭವತಿ ಷಲೋಂ ರಭಔೃಷ್ಣ 163 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.35 0.0042 990846472432 120001949517

814 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಜಿ. ಔೃವಣನಂದ ಫನ್ ದ. ಹಲೋಪಲ್ಮಯ 70/3, 61/2, 60/-1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.008 391878935001 64161545933

815 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಇಭತಯಜ್ ಫನ್ ಡಿ ಎ ಅಫುದಲ್ ಜಬಬರ್ 

ಶಬ್
28/1, 30/2 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.0056 414536897753 3222500100242400

816 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಡಿ. ಕ್ಕೋತಯನ ಫನ್ ಫ.ಎ. ಧಭಯ 19, 90, 62, 65, 66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 609470797795 20151735137

817 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಡಿ. ಅಯಲಂದ ಫನ್ ಎ.ಎಸ್. ದೋವ 19, 90, 62, 65, 66 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 602509527450 410250010071510 1



818 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್ ಅರ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 74,76 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.008 366371199521 620150007147

819 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ,ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಖಣಮಯ ನಯ್ಕ 74 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 410733918808 620030023994

820 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಗಲೋಂದರ,ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿ 269/2,63,58 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.008 263675920207 120002268924

821 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅ್ರ್,ಡಿ.ಎ ಫನ್ ಡಿ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಅಫುದಲ್ ಯಶಂ 45/5,46/4,46/21,50/ಫ ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.005 510605551419 3222500100351200

822 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ನಹೋಂದರಮಯ 63/1,52/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.72 0.008 12276100001349

823 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋಹಷ್,ಜ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ,ಜ.ಎಸ್ 132 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.0046 858039538604 31930501678

824 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಯಸವತಿ,ಫ.ಎಸ್  ಫನ್ ಸದಳವಬಟಟ,ಫ.ಎಸ್ 199/1,198/1,198/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.008 400755579320 54062201783

825 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಷ್,ಷ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಣಣಓಡ 133/2,134/2,134/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.12 0.008 495795662679 120000330451

826 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ,ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದಓಡ 12,11,22,123 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.008 984146068008 3222500100174700

827 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್. ಆನಂದ ಫನ್ ನದು 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 470247231093 54047796211

828 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಟರಜ್ ಶಚ್.ಡಿ. ಫನ್ ದನ 289/1, 291/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.28 0.00336 673239576489 1528108003691

829 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ದನ ಫನ್ ವದದಣಣ 286/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.21 0.00252 490803870420 620100000480

830 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ. ಅಣಣ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 244 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.007 263393900472 410250011135360 1

831 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಳವನ್ ಶಚ್.ವ.  ಫನ್ ಚಿನನಮಯ ಶಚ್.ಆರ್. 92, 95 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.009 442472457398 64147652589

832 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ sಳೋಕಯ ಫನ್ ಒ.ಡಿ. ಭವೋ 65 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.009 692541146963 142301101000627

833 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖ ಶಚ್.ಎಂ. ಫನ್ ಭಂಜಣಣ 277, 132 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 862422662328 620100005127

834 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್. ರಭ ಫನ್ ವದದ 283 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 308191921635 620100033653

835 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 89, 292 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.009 228355756256 1528101004048

836 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.. ನಖ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 358, 86 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2 0.00966 756062063232 120000951729

837 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್. ಫಡಿಮಣಣ ಫನ್ ಭಂಜಣಣ 89, 892 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 2 0.00966 951275018086 620100020190

838 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲವ 264 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.0072 835138106967 12276100000468

839 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಶಚ್.ವ. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಶಚ್.ಷ. ಚಿನನಮಯ 

ಶಲಲ್ಹಲೋಡು
89/16 ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.7 0.008 748342955038 120001184205

840 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಲೋದಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಶಚ್.. ಅಣಣ
118/9, 118/7, 89/16, 

89
ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.008 991175871197 120000063766

841 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಫ. ವೋನ ಫನ್ ಫಳಳಮಯ 46 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 47539808848 362250010129320 1

842 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಂತ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 119 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 659764934748 120000937192

843 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ
ಲಶ್ವನಥ ನಯ್ಕ ಫನ್ ಅಣಣನಯ್ಕ 74

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 596174838457 9052200004585

844 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಔೃಷ್ಣನಮಕ ಫನ್ ವೋನ ನಮಕ 65

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.05 0.0126 975571313794 142301011002518



845 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

sಂತಭಮ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಶ್ಂಔಯನಯ್ಕ 65

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.7 0.0084 910710442457 9022200033630

846 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ವನಜಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ನರಮಣ ನಯ್ಕ 96

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.7 0.00516 257524673025 9022250012847

847 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಷ.ವ. ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ 141/2, 142/2

ಹಯಹಯಷಯ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1 0.012 754743043500 64044814912

848 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ

ಹಲೋಪಲ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಕ 21

ಹಯಹಯಷಯ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0048 553635026297 120000751913

849 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭೋಗೌಡುೂ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡುೂ

213

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.6 0.017 751029355489 142301011002270

850 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಂಜಿೋವ ನಮಕ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ

196

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0027 511181732504 3622500100934800

851 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ/ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಭುಔುಂದನಯ್ಕ

315

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1 0.0144 206691034800 520291023221475

852
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ನಯಂಜನ್,ಫ.ಜ ಫನ್ ಜಮರಮಚರ್ 21

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 0.6 0.031 228542737329 4102500101019700

853
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ನಯಂಜನ್,ಫ.ಜ ಫನ್ ಜಮರಮಚರ್ 21

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 0.6 0.225 228542737329 4102500101019700

854
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ಸುಫರಭಣಯ,ಟಿ.ಜಿ ಫನ್ ಖಣತಿ ಬಟ್ 216

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.037 449241324782 4102500110396900

855
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ ರಕಶ್,ಫ.ಷ ಫನ್ ಕಂತರಜು 160
ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.037 637976638649 20124937476

856
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ ಶೋಭಲ್ತ ರಕಸ್ ಷಲಂ ರಕಶ್,ಫ.ಷ 211
ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.5 966783576260 20151739663

857
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ

ಉದಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 117

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ತಱ 1 0.8 0.23 622951948879 1226010003790

858
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ೃಥ್ವವರಜ್ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 34

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ತಱ 1 0.82 0.22 589995378939 64095600976

859
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ತರನಥ ಫನ್ ಮನನಯ್ಕ 142

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ತಱ 1 3 0.5 255262009346 63660100001948

860
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ತರನಥ ಫನ್ ಮನನಯ್ಕ 143

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ತಱ 1 3 0.02225 255262009346 63660100001948

861
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ-ನವಯಹಣ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ-ನವಯಹಣ
ೃಥ್ವವರಜ್ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 34,33

ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ತಱ 1 0.82 0.02098 589995378939 64095600976

862
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ-ನವಯಹಣ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ-ನವಯಹಣ
ಸುಫರಭಣಯ,ಟಿ.ಜಿ ಫನ್ ಖಣತಿ ಬಟ್ 216

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.02622 449241324782 4102500110396900

863
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ-ನವಯಹಣ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ-ನವಯಹಣ
ಲಂಔಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ

ಔಸಬ ಇತಯ 1 0.04497 4102500100023600

864
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ಸುಫರಭಣಯ,ಟಿ.ಜಿ ಫನ್ ಖಣತಿ ಬಟ್ 216

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.18622 449241324782 4102500110396900

865
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ರಜೋರವ್,.ಆರ್

ಇತಯ 1 0.10188 4102500100549400

866
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ ರಕಶ್,ಫ.ಷ ಫನ್ ಕಂತರಜು 160
ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 1.2 0.31194 637976638649 20124937476

867
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ನಯಂಜನ್,ಫ.ಜ ಫನ್ ಜಮರಮಚರ್ 21

ಔಸಬ ಇತಯ ತಱ 1 0.6 0.09339 228542737329 4102500101019700

868
ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ 

ವಯವಶಮ ೋಜನ

ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ ಎಣಣ ತಱ ವಯವಶಮ 

ೋಜನ
ತರನಥ ಫನ್ ಮನನಯ್ಕ 143

ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ತಱ 1 3 0.05476 255262009346 63660100001948

869
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ 

ೋಜನ
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ

ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 161
ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.3375 306477770784

870
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ 

ೋಜನ
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ

ಅನಂತಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನಹೋಂದರಬಟ್ 24

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.17 0.3375 508394564742 4102500100911800

871
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ 

ೋಜನ
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ

ಔೃವಣನಂದ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 24-ಈeb

ಔಸಬ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.3375 893283312659 620150021117

872
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ 

ೋಜನ
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ

ಳಲೋಫಂತ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ ಶಹಡ 187
ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.30375 291237951309



873
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ 

ೋಜನ
ಭಧುವನ ಭತುತ ಜೋನುಶಕಣಿಕ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ

ಸುದೋವ್ ಫನ್ ಭಂಜ ನಮಕ 135
ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಅಡಿಷ 1 5 0.75 354675757426 64127564865

874 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 98 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.6 ಗಿಡ ಲತಯಸಱಮತು 947428160414

875 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವಯದರಜ್ ಜಿ ಆರ್ ನ್ ಯಗುತಿ ರವ್ 122 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 488826694425

876 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭುಯುಱೋಧಯ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಳಶ್ಂಔಯ ಲ  131 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.55 964961929105

877 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲೋಯಸ್ ಫನೈಟ್ ಯಲಡಿರಖಸ್ ಫನ್ ಎಡವಡ್ಯ ಯಲೋಡಿರಖಸ್ 57/2 ಭೋಖುಂದ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 2 204854528062

878 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಗುತಿ ಶಬಬರ್ ಫನ್ ಳಂಖ ಶಬಬರ್ 260/3 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.93 973664304837

879 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಚಯನ ಖದದ ಷಲಂ ಳರೋಪದ ಖದದ 26-Jan ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.13 453890969430

880 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋ ಹಷ್ಯ ಫನ್ ಅನಂತರವ್ 74/4 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.46 323052648641

881 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಯಂಖ ಫನನಂತ ರವ್ 74/3 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.46 843457990352

882 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಗುತಿ ರವ್ ಫನ್ ಲಂಔಟನರಮಣ 88 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 355011010324

883 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ ಷ ಳರೋನಳಸ್ ಫನ್ ಫ ಔೃಷ್ಣರವ್ 74 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 824741027345

884 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ ಡಿ ಶ್ಂಔರ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 242 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 921792264184

885 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಭೋಶ್ ಷ ಎಲ್ ಫನ್ ರಲೋಔ ಗೌಡ 76 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 956295053387

886 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ತರದೋಲ ಫನ್ ಫ ಟಿ ಶ್ಂಔಯ 77 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 693268902410

887 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಿನನ ಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 70 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 831399083056

888 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜಭಮ ಫನ್ ತಿಭಮ ಗೌಡ 1 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1 659828083862

889 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದನೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮ ಶಹಡ 54 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 720434302118

890 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಬದರಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 62 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.32

891 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ದೋವ ಶಹಡ 10/2.. ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.79 271504957279

892 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಲ್ಫನ್ ದೋವ ಗೌಡ 9 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.51 235648379583

893 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯತನಭಮ ಷಲಂ ದೋವ ಗೌಡ 11/2.. ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.47 289737754570

894 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿಯ ಉಲ್ ಹಸ ಫನ್ ಅಫುದಲ್ ಅಜಿೋಜ್ 322/3 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 994929738055

895 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ತಿಭಮ ಫನ್ ಭಯಮ ಗೌಡ 299/2,294/6 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 636891983746

896 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಲ ಳರೋಕಂತ್ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ಮಯ 2/1.. ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3.02 222046072045

897 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಲಂಔಟೋಷ್ಮಯ ಫನ್ ಫಷ್ಟಮಯ 203 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.03 8510209776322

898 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಧಭಯ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಳಳಮಯ ಗೌಡ 36,40,36 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 386033092532

899 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜೋಂದರ ಶಚ್ ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 24-Jun ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.11 718383196840

900 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಶೋಶ್ ಎ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ ನಮಕ 1,08,106 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 792900609773

901 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 195 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 228126932711

902 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ ಶಚ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 194 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.45 327271039672

903 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭುಯುಱ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 195 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 897901452479

904 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಕ್ಕಳಲೋರ್ ಸುಱತನ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಮಲಸಫ್ 309/1 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 996786224357

905 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಜಭುದದೋನ್ ಫನ್ ಭಹನನದ್ ಮಲನಸ್ 17-Jan ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 567500454509

906 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ರಧಭಮ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಭಬ ಬಟ್ 123 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.11 917320735851

907 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಹೋಶ್ ರವ್ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನರಮಣ ರವ್ 77,107 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.18 985123436586

908 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಗಲೋಂದರ ಬಟ್ 53 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 624563424052

909 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಗಿಯಸ್ ಷಲೋಂ ಭಹಭಮದ್ ಇಶಸ 15/3,17/2,398 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.65 395960597231

910 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಹಭಮದ್ ಹುವೋನ್ ಷಲೋಂ ಇಬರಶಂ ಶಬ್ 17/7,18 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.49 721405621851

911 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಿಂತನ್ ಫ  ಫನ್ ಷಟಟಣಣ 158/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 559197448796

912 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಆಜಿದ್ ಹುವೋನ್ ಫನ್ ಫ ಶಚ್ ಅಫುದಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಶಬ್ 322 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 3 708115750109

913 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಶಚ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋಲ ಫನ್ ನಖ ಎ  244 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.53

914 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಭೋಶ್ ಎಎಂ ಫನ್ ಮನನಮಕ 1/1.. ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.15 372365882105

915 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಜಿ ಬಲ್ಚಂದರ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಮಯ 89/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 455690975232

916 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಿಶ್ ಷ ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋ ಗೌಡ 137/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 517572262206

917 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ ಆರ್ ಸಂದೋಶ್ ಫನ್ ರಭಮಯ ಗೌಡ 12.13,14 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.16 256560857365

918 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 49/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 853487578090

919 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ ಗೌಡ 153/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 532080137324

920 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲವ 264 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.2 835128106967

921 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯುಕ್ಕಮಣಿಮಭಮ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸಮಯ 89/4 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 560715344686

922 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಬುಜಂಖ ಳಟಿಟ ಫನ್ ನಚಿಜ ಳಟಿಟ 143/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.43 911208021581

923 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸನಮತಿ ಲ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಶ್ ಎ ಆರ್ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.27 212386012152

924 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಭಯಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಖುಱಬ್ ಚಂದ್ 47/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.79 47841129328

925 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಭತರ ಎಸ್ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಸದಳವ ಳಟಿಟ 102/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 227057273681

926 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಮಭಮ ಫ ಶಚ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 89/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.44 792788244487

927 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲ ಷ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 88 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 887282851782

928 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳವರಜ್ ಷ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 537400614592

929 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಷ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 930157517313

930 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜನಕ್ಕ ಷಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಎನ್ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 220134185982

931 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಜೋಂದರಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 41,46/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 479707028995

932 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫ ಎವಬನ್ ಸುಫಬೋ ಗೌಡ 161/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.78 306477770784

933 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ ಎನ್ ನಹೋಶ್ ಶಹಡ ಫನ್ ರಭಶಹಡ 68 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.33 349140706143

934 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖಣೋಶ್ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 72/3,71/2,55/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 832727962297

935 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಖುಂಡಮಯ 33/2,14 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.62 676179111530

936 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ ಎಸ್ ಲಂಔಟೋಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 65/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.58 385512473000



937 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳವರಕಶ್ ಎಂ ವ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ ಶಚ್ 27,35 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.35 541402400465

938 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಕಶ್ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಯಮ ಗೌಡ 99/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 71081018222

939 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ಷ¯ಮಯ 76/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 23362772541

940 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋನಳಸ ಷಲೋಂ ಅಣಣಮಯ 209 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.39 709191415100

941 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದÉೆಲಡಡಮಯ ಫನ್ ಭಯಮ 214 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 658252493515

942 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಶೋಶ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಟ್ 63/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 249077731395

943 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜನಔಭಮ ಷಲೋಂ ನಖಮಯ 213 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 358324464476

944 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಧ ಫನ್ ರಭಮಯ 76 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 669846517399

945 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔೃವಣನಂದ ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ ಎ ಟಿ 24-Feb ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.47 893283312659

946 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ರತಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 191 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 627089573265

947 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಹೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 24-Mar ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.43 795612863601

948 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖËಯಭಮಷಲೋಂ ವದದಮಯ 49 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

949 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಸಲಯ ಗೌಡ 67 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

950 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಶಖಗಡ ಫನ್ ಚಿನನ ಶಖಗಡÉ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

951 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದÀೆ್ಯಳೋಕಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಶಹಡ 19/5.. ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 791972661928

952 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ Àೆ್ಯಭಔಯ ಟಿ ಷ ಫನ್ ಷಲಯಖ ಸಜಯ 88/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 782597879696

953 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಶಚ್ ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ಷಲ್ ನಮಕ 87,88 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.06 493148053563

954 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲಶ್ಂಔಯ ಎನ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ 124/2,145 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.53 642395797400

955 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲೋಪಲ್ ಎನ್ ಎ ಫನ್ ಅಚಚಣಣ ಳಟಿಟ 73 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 714643402889

956 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ  ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 44,132 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 968899914364

957 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ Àವೋನ ಶಖಗಡ ಷ ಫನ್ ಫಡಿಮ ಶಖಗಡ 95 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.25 459039302986

958 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔಳಸ ನಮಕ ಎಂ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮ ನಮಕ 127 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.38 861464327080

959 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಎನ್ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ನಮಕ 27/2,25 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.5 962369650869

960 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಎಸ್ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಳವರಭಮಯ 164 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

961 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಎಸ್ ಔಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಸಲಯಗೌಡ 175 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 336862479373

962 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಟಿ ದೋವರಜ್ ಕಱ ಫನ್ ತಿಭಮ ಗೌಡ 89 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 473385284112

963 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 294 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 734732965163

964 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಬದರ ಫನ್ ಚನನ 331 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 841378138479

965 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಮ್ ರಜ್ ಲ ಎನ್ ಫನ್ ನಖ ನಮಕ 10/1ಎ ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 201589332634

966 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ಫ ರಜೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ರವ್ 72 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.32 578826

967 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ ಜಿ ಅನಂತ ಬಟ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ ಬಟ್ 50 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3.29 283270546285

968 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಂಖಜ ಫನ್ ವಲೋಭ 300 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 593926467257

969 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ರವ್ ಎಂ ಜ ಫನ್ ಜನಧಯನಮಯ 72 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.25

970 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಲ್ಮಯ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 154 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3 217565435932

971 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ದೋವಮಯ 118 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 896618637534

972 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಂತ ಷಲಂ ಭಂಜಮಯ 119 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 659764934784

973 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದನೋಶ್ ಷ ಲ ಫನ್ ಳಸುದೋವಮಯ 46 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.28 255115362861

974 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 155 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 237073736425

975 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ಡಿ ರಭ ಫನ್ ದುಖಗ ಗೌಡ 48 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 23733710270

976 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಭಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 155/1 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 549932654775

977 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ  ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ನಮಕ 116 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಕಳುಭಣಸು 1 3 5111817323040

978 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟ ನಮಕ 100 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1 767043052437

979 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜನಧಯನ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ ಈಯಮಯ 242 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 351820047134

980 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫನ್ ಕಳ ಗೌಡ 52 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಕಳುಭಣಸು 1 1 932463749124

981 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ಔೃಣ ಫನ್ ದುಖಗ ಗೌಡ 40/4 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 461167478383

982 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದೋಣಣ ಶಚ್ ಲ ಫನ್ ಲೋಯ 82/1,48/5 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 918558124587

983 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜೋಶ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 96 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 612884394032

984 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಶಚ್ ಎಂ ಫನಮಂಜ ಗೌಡ 81/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1 481357491213

985 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔಯಮ ಳಟಿಟ ಫನ್ ರಭಣಣ ಳಟಿಟ 111 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.2 672472047441

986 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖಣೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಔೃಲಣೋಜಿರವ್ 57 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.6 233062040782

987 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔೃಷ್Àೆ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಲೋಯ ಗೌಡ 82/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1 299434605001

988 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಖಣಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಷÉ.ಎಂ ಷಲಲ್ೂ 157 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 209229675857

989 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಡಿ ಳವನಮಕ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 100 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 423867477266

990 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ ಆರ್ ನಯವಂಹ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭಚಂದರಮಯ 88 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.62 352665030810

991 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಛಮ ಷಲಂ ರಭಣಣ ಶಚ್  23 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.35

992 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ ಎನ್ ಳೋಕಯೋ ಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 247 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

993 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಕಭಯನ್ ಹಲನ್ರಸ್ ಫನ್ ಯುಜಯಯ ಹಲನ್ರಸ್ 66/ ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 4.37

994 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔುಸುಭ ಷಲೋಂ ಬಫು ಳಟಿಟ 79/ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.15

995 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋಲ ಫನ್ 6 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.17 580791753277

996 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಲ ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣ ಗೌಡ 75 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3.36 907185517954

997 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಭೋಶ್ ಳೋಟ್ ಫನ್ ರಭಔರ್ ಳೋಟ್ 206 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 4 531719727319

998 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವಸಂತಿ ಷಲೋಂ ನರಮಣ 48 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 692812335505

999 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್ ರಭಔಯ ಫನ್ ನರಮಣ ಗೌಡ 10/1.. ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.75 989262950346

1000 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಖಜನನ ಬಟ್ 189 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.38 208192444023



1001 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಫಡಿಮಣಣ 221 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 625565112068

1002 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಕಶ್ ಎಲ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜ ನಮಕ 185/1ಎ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 963546475985

1003 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಲಜ ಫನ್ ಖುಯುವ 102 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 594442033834

1004 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಭಖಯಲ 97 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.07 550073943433

1005 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಯಲಜ ಷಲೋಂ ಜಖದೋಶ್ 91 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.27 338857052328

1006 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಕಶ್ ಜೈನ್ ಫನ್ ಂತರಜಮಯ 57/34 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.1 646127449277

1007 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖಣತಿ ಎಸ್ ಟಿಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 66 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 725979161410

1008 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ 42/2 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 862038316450

1009 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಆರ್ ಳೋಷ್ಣಣ ಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋ ಗೌಡ 108/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

1010 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ ಲ ಲಂಔಟಯಭಣ ಫನವಶ್ವನಥ ಬಟಟ 61/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.28 469399294613

1011 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫಷ ಖಜೋಂದರ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 10 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 208118782014

1012 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ ವ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಶಚ್ ವ ಚನನ ಗೌಡ 80 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 5 843085829426

1013 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಎ ವ ಫನೂಕ್ಷಿಮೋ ನರಮಣಮಯ 12 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 420033318534

1014 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಭೋಶ್ವಯ ಎ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟೋ ಗೌಡ 20,15 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.19 476151718704

1015 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ರಜಣಣ 61 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.6 710949004146

1016 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋನಳಸ ಎ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 20/6,20/51,20/1,15/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 959800778678

1017 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ಬುಜಂಖ ಳಟಿಟ 72/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8

1018 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 89/ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8

1019 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ರಗಲೋಂದರ ಬಟ್ 33 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.4

1020 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಯದ ಷಲೋಂ ಖಯಭಔಯ 124 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.16 805012951701

1021 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಕ್ಕಟಟ ಗೌಡ ಎಂ ಫ ಫನ್ ಬಲ್ ಗೌಡ 32/2,32/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.7 244389602741

1022 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖರಜ ಫ ಷ ಫನ್ ಷಲಯಖಳಟಿಟ 71/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8 209557562764

1023 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ  ಔೃವಣನಂದ ಳೋಟ್ ಫನ್ ಷ ರಭಔಯ ಳೋಟ್ 165 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.2 208797854916

1024 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದನೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ 332 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 829605270643

1025 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಯೋಂದರ ಎಲ್ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮೋ ನಮಕ 72,69 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.45

1026 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಟಟಣಣ ಫನ್ ಪಣಣ ತಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಪಣಣ 2,63,262 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

1027 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್ ಎನ್ ಯಭಶ್ ಫನ್ ನಖ ಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 5

1028 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್ ಎನ್ ಯÁಭಶವಭ ಫನ್ ನಖ ಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 5

1029 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಕಂತ್ ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣಮಯ 50 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

1030 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯÁಜಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋೋ ಗೌಡ 163 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 263175762273

1031 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉೋಂದರ ನಮಕ ಫನ್ ಚಿನನೋ ನಮಕ 23-Jan ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.64 288302413380

1032 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲೋಭಮ ಷಲೋಂ ನಖನಮಕ 23/1,27/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.34 845793991451

1033 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಜನಧಯನಮಯ 28 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 277474300636

1034 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯೋಖ ಎ ಎಸ್ ಷಲೋಂರದೋ ಎಂ ಆರ್ 02-ಒov ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.23 578052265668

1035 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುನೋಲ್ ಎನ್ ತೋಲ್ಕರ್ ಫನ್ ನಖರಜ ರವ್ 124 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 455964640267

1036 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹೋಹನ್ ಱಲ್ ಫನ್ ಡಿ ಸುಫಬರವ್ 46/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.13 606170777938

1037 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವದದ ಎಲ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜನಮಕ 214 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 4 903149495285

1038 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಧಯ ಷ ವ ಫನ್ ಷ ಚಂದರಳೋಕಯ ರವ್ 238 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2

1039 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ಭಸಕಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 35 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.03

1040 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಗುತಿ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋಔಂಠಮಯ 166 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1

1041 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಔಂಠಮಯ ಫನ್ ವಂಖಮಯ 1,66,184 ಭೋಖುಂದ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.5

1042 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಲ್ ಫನ್ ಚಂದು ಗೌಡ 160/-1 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.2

1043 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲಔುಮರ್ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭ ಚಂದರ ಷ ಲ 21-Jan ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.62

1044 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನರಮಣ ರವ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 162 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.8

1045 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ನಹೋಶ್ ರವ್ 127 ಭೋಖುಂದ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.05

1046 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಭೋ ಗೌಡ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಕಱೋ ಗೌಡ 213 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.8

1047 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಮಂತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಸುಬರಮ ಎಂ  70 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.09 420076242343

1048 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಷ ಲಂಔಟನಯವಂಹ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಶಚ್ ಲ 229 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3 603911455035

1049 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಎಸ್ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 15,21,83,154 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4

1050 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವೋತಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ರಭರವ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 164 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.23 533247470428

1051 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ರಭರವ್ 10 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 993141493068

1052 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಷಫರೋಶ್ವರ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯರವ್ 187 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.27 737873301276

1053 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ ವ ರಭಶವಭ ಫನ್ ಚಂದರಳೋಕಯ 79 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.31 259694089134

1054 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಫಱಳೋ ಗೌಡ 175 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 518283457438

1055 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಗಿಯಮಭಮ  ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 78 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 728710415650

1056 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳವನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟ ನಮಕ 71 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.82

1057 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಜಯ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳವನಮಕ 5/4.. ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2

1058 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಶ್ಯನ್ ಲ ಮು ಫನ್ ಉದಮಔುಮರ್ 158/4,150/2 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.7

1059 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉದಮ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 15-Mar ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1

1060 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ  ದುಖಗ ಗೌಡ ಫನ್ ಲ ಫ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 156,158,158/ ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.05

1061 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಣಯಂಬ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ ಯವ್ ಶಚ್ ಷ 221/2,221/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 884246506434

1062 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋನಳಸ ಎನ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜ ಗೌಡ 104/4,105/3 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.25 439049977858

1063 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ ಎಸ್ ಸುಜಮ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫ ಟಿ ಳೋಷ್ 96,98 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 327325015155

1064 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಆದತಯ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ಶಚ್  ರಭಣಣ 247 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.35



1065 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಂದೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ ಗೌಡ 57,31 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.17

1066 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಣಣ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 244 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2

1067 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 21 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.28 786340955553

1068 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜ್ ಔುಮರ್ ಡಿ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 215 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1

1069 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಮಲ್ೂ ಫನ್ ಚ್ನನ 116 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 351583179092

1070 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಮ ಷಲೋಂ ಸುಯದ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1

1071 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರೋಭ & ಚಂದರ ಗೌಡ 57/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.21 777446988385

1072 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಜ್ ಔುಮರ್ ಡಿ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ 215 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 615403244760

1073 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್ ವ ರದೋ ಫನ್ ಚನನ ಗೌಡ 116 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 531322131345

1074 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖರಜ್ ಫನ್ ಭಂಜ ಗೌಡ 100 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.38 293800734144

1075 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಲತ ಷಲೋಂ ಚಂದರ 100 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 875541569723

1076 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯುದರ ಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟ ಗೌಡ 115 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 408786734961

1077 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳೋಷ್ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋ ಗೌಡ 55 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 351666315335

1078 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲೋಲಂದೋಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔ ಗೌಡ 55 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 548177868696

1079 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಿನನಮಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋ ಗೌಡ 115 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 855631762246

1080 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ ಆರ್ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ರಭೋ ಗೌಡ 22,24 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1

1081 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಯನಂದ ಫನ್ ಸುಫಬೋ ಗೌಡ 111 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1 959429332285

1082 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲೋಲಂದ ನಮಕ ಫನ್ ಅಣಣ ನಮಕ 117/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 621900408934

1083 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಯತನಭಮ ಷಲಂ ಭಂಜನಮಕ 64 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.37 234869913367

1084 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನರಮಣ ಸಜಯ ಫನ್ ರಜು ಸಜಯ 120 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.1

1085 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಶ್ವಥ್ ನರಮಣ ಫನ್ ರಜು ಸಜಯ 155 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 217295945262

1086 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಹೋಧಯ ಳಟಿಟಫನ್ ಭಷಬಲ್ ಳಟಿಟ 121 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 5 75061637281

1087 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಕಶ್ ಫನ್ ಚಿನನ ಶಖಗಡ 84 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 572743154834

1088 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಶ್ ಭತ್ ಜಷನಬನ್ ಖದರ್  ಬಷ್ ಶಶೋಬ್ 72 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 386189269496

1089 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನರಮಣ ಫನಗಣಶ್ ರವ್ 65 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.26 504881744492

1090 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 63 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 922035477080

1091 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ Àೆ್ಯಷಲ್ೂ ಟಿ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದೋ ಗೌಡ 140 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.76 776561597643

1092 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಮು ಷ ಕ್ಕಯಣ್ ಫನ್ ಮು ಡಿ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 178 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.22 335316623343

1093 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಮು ಎಸ್ ಳಳನಂದ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 176 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 3.3 884433563271

1094 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ ಟಿ ಖಣತಿ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 176 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 491308793683

1095 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎನವ ಆಖರಜ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ 73,74,75 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 449105352515

1096 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಸುಳೋಲ್ ಎಂ ಷಲೋಂ ಎಂ  ಲೋಯಬದರ 182/1,182 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.82 220827074393

1097 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ವೋನನಮಕ 93,94 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.2 4102500111170401

1098 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಔನಯ ಷಲೋಂ ಳಸುದೋವರವ್ 108/2,107/2 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.37 776525493543

1099 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಂತ ಷಲೋಂ ಭಯಯ 147 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.48 407050380631

1100 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಯನರಮಣ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ಷಆರ್ ನರಮಣ 217 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 277094599084

1101 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 96 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.6 750503010690

1102 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲೋಂದರ ಎಜಿಫನ್ ಖುಂಡ ಗೌಡ 123 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.75 861743277019

1103 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಟಿ ತಲೋಭಸ್ ವ ಟಿಇ ಫನ್ ಜಲೋವೋಫ್ 45/1 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 298390647058

1104 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಮ ಷಲೋಂ ಯಲೋಂದರ ಗೌಡ 95/1,92/4 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.31 846285532921

1105 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳಳನಂದ ಫನ್ ಲಂಔಞಚಲ್ಮಯ 106 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 586550899408

1106 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ವ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಚಿನನಮಯ 14,91,59,12,41,04,114 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 671930281329

1107 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಮ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ 106,112/2 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.46 256295550544

1108 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಜಿತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಸುಂದಯ ಸಜಯ 112/3 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 305493063520

1109 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳರೋಭತಿ ಂತಷಲೋಂ ದೋವಮಯ 145 ಭೋಖುಂದ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 522548944190

1110 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಳಚತ್ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಜಖನನಥ್ ಳಟಿಟ 75/1 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.21 766018734933

1111 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಪಯಧ ಫೋಖಂ ಷಲೋಂ ಸಱಮ್ ಶಶೋಬ್ 31/2,31/3 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 1.32 778948662748

1112 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಯಯಂಫಷಲೋಂ ಡಿ ಶಚ್ ಇಫರಶಂ 53 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.26 627665699989

1113 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳವರಭಮಯ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣರವ್ 39 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.3 384538144692

1114 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳೋಹ ಅನವರ್ ಫನ್ ಳೋಹ ಉಭಮರ್ 55/2 ಹಯಹಯಷಯ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.16 620298893020

1115 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎನ್ ಷ ನಮನ ಷಲೋಂಶಚ್ ಎಸ್ ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ 68 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 323213082026

1116 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್ ಎಸ್ ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ವಲೋಭಳೋಕರ್ 17 ಹಯಹಯಷಯ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.4 363378627769

1117 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ದುಖಗ ಗೌಡ 10/1ಎ ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 593155972889

1118 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಭಜುನಥ ಫನ್ ನರಮಣ ಳಟಿಟ 20 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.2 971002048804

1119 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯ ನಮಕ 65 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.3 940710442757

1120 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ ಎಫ್ ವಲೋನ್  ಫನ್ ಜನಲ್ೋನ್ 133 ಔಸಬ ಅ.ಸಂ ಕಳುಭಣಸು 1 1.31 865709029174

1121 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ  ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋ ಗೌಡ 72 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2 681095769062

1122 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎನ್ ಎನ್ ಜಖದೋಶ್ವಯ ಫನ್ ನಯಸ ಗೌಡ 57 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1 538323652503

1123 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ ಆರ್ ಚಂದರ ಫನ್ ರಭನಮಕ 16 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 2.16 25359031129531

1124 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಯಸವತಿ ಎ ಆರ್ ಫನ್ ಅನಂತಔೃಷ್ಣ ಬಟ್ 80/3 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.71 902304816814

1125 ಎವ್.ಶಚ್.ಎಂ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಜೋಶ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ ಗೌಡ 71 ಔಸಬ ಇತಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.09 657976629691

1126 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಎಸ್  ಯುದರ ಫನ್ ಎನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 115 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 2.08 60000 458786734961 ಔಂನ

1127 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷ ಎಸ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ್ ಬಟಟ 96 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.09 10000 596152531375 ಔಂನ

1128 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲಶ್ವ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಎಸ್ ವಂಖ ಶಹಡ 172 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 6.08 60000 690751672625 ಔಂನ



1129 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಹಲೋಪಲ್ರವ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥರವ್ 112 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 3.22 60000 251210735635 3357108000750

1130 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಫ ಎಭ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಫ ವiಷಫಲ್ರವ್ 42 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.25 60000 464058315450 3622500100821701..

1131 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ನಯಂಜನ್ ಫನ್ ಜಮರಮಚರ್ 21 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 5.04 60000 228542737329 4102500101019701..

1132 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಯದ ಫ ವ ಫನ್ ಶಚ್ ಎಂ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ವ 35 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.09 8000 621227689657 3622500101034801..

1133 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷ ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 32 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.26 60000 226344721381 4102500111340001..

1134 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಯಂಖಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 19 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.36 60000 273426249772 0522500101118301..

1135 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ದಮವತಭಮ ಷಲಂ ಖಣೋಶ್ಮಯ,ಎಂ.ಫ 26 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.67 60000 463939340100 4102500110560800

1136 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಚಂದರಳೋಕರ್,ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯಮಯ 27/2,27/128/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.56 60000 869359708844 5362500100000800

1137 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ನಖಬಲಷ್ಣ ರವ್,ಲ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭರವ್ 158/3 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.5 2880 922934887775

1138 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 66/2 ಭೋಖುಂದ ಬತತ 0.63 9900 856503732342 54058578766

1139 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲಂಔಟರಭ,ಶಚ್.ವ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 79/2 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.08 8000 408074904288 410250011279601

1140 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಅಯುಣ್ ಔುಮರ್,ಎಸ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ ಶಬಬರ್89 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.83 8000 691507197888 9042200009862

1141 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ Àೆ್ಯಬಔಯ,ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 190/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.6 8000 654343450583 5362500100264900

1142 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಯತನಔಯ,ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 190/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.55 2880 460472079829 3357101001646

1143 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲಂ ಯಮನಂದ 106/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.41 28000 630390629494 32459816804

1144 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ನಖರಜು,ಶಚ್.ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ರವ್ 04-ಈeb ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.56 8000 435554626020 12291100002910

1145 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಭಂಜುನಥ,ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 45/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.08 8000 311584857574 5401833947

1146 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಜ ಷ ಭನರಜ್ ಫನ್ ಔರಷ್ಣಗೌಡ 168 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 168 54860 238568316747 64021672440

1147 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲೋಯೋಂದರ ಕಭತ್ ಫನ್ ಲಠಲ್ ಕಭತ್ 192 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 2 60000 533220712111 ಔಂನ

1148 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಶಚ್ ಡಿ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 79 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 2.3 3580 701399598568 ಔಂನ

1149 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಚಿನನಮಯಗೌಡ,ಶಚ್,ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ 1,09,110 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.18 60000 798161295196 ಔಂನ

1150 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಳರೋ,ಲ.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ 25-ಈeb ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.42 9000 430167630070 ಔಂನ

1151 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲನಯ್ ಔುಮರ್,ಶಚ್,ಎ ಫನ್ ಅನಂತಬಟ್ 98/2 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.2 9900 950474188384 ಔಂನ

1152 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಆವೋಫ್,ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಆಯಫ್,ಷ.ಎಂ 139/7 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಅ.ಸಂ 0.29 9900 318790015491 ಔಂನ

1153 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಭಂಜುನಥ,ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಸಜಯ 235/2 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.36 9900 595729899046 ಔಂನ

1154 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಸುಯೋಶ್,ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಮವತೋನಯ್ಕ 217/2 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 8 2880 784077889119 ಔಂನ

1155 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಖಣೋಶ್ ,ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 20-ಈeb ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.86 9900 932135883685 ಔಂನ

1156 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷಯುಲೋತತಭ,ಎಂ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವನಯ್ಕ 14,71,43,149 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.97 54000 809226262605 64048296064

1157 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ವನಜಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಸುಯೋಂದರ 110 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.94 8000 234338350561

1158 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಸÁತಿವಸ,ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ 92,95 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.64 60000 761861841759 52361010010044

1159 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ Àರದೋ. ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಫ ಎ ವಂಖನಮಕ 76 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 4 42000 985686100435 3600500100757400

1160 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಶಚ್ ಷ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ಎನ್ ಔನನೋಖವಡ 59 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 59 60000 417381707447 ಔಂನ

1161 RKVY- ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಔೃಷ್ಣಸಜಯ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ ಭೋಖುಂದ 10000

1162 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಎ ಲೈ ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ೋಹೋಂದರನಮಸ 150 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.8 10000 483317020643 12291100000106

1163 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷ ಎಸ್ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 176 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.65 60000 844293456714 120000953534

1164 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಳರೋಭತಿ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋ/ೆಂ ಭಯಮ 19 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.2 48000 660068636415 120000953534

1165 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಳರೋಭತಿ ಅನತ ಷಲೋ/ೆಂ ದಮನಭ್ 174/5 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.6 60000 624355906119 120000316368

1166 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಸಲಯಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 111/1 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 1.27 8000 466672171751 9102200000673

1167 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಅಬಱಷ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಎಭ ಸತಿೋಶ್ 3 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.3 60000 815136125850 32591239616

1168 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಆಶ್ವತ್ ನರಮಣ ಫನ್ ಅನಂತರಭಮಯ 96 ಭೋಖುಂದ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 4.38 48000 815136125850 39067159216

1169 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಜಲೋಮಸ್,ಎಸ್.ಆರ್ ಫನ್ ರಭ ಜಲೋಯ್್12,16,17 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.8 48000 407952460405 54018266585

1170 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಳರೋಶ್ ನರಮಣ,ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಬಟ್ 84 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.45 60000 713898939957 577101008804

1171 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ರಂಖಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 224 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.6 60000 278539712644 3222500100500000

1172 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಯದಭಮ ಷಲೋ/ೆಂ ಭುತತಮಯಗೌಡ 130 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 0.8 8000 275521535454 120000938719

1173 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಮಳಲೋದ ಶಖಘಡ ಷಲೋ/ೆಂ ಯಭೋಶ್ವಯ ಶಖಗಡ 148 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 3.33 10000 321552099380 64009064492

1174 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಜಿ ಡಿ ಳೈಲ್ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ ಷಲೋ/ೆಂ ಹುವಗೌಡ 105 ಔಸಬ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 3 8000 933353915857 9022200079930

1175 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಟಿ ವ ಪಂಡೋಶ್ ಫನ್ ಚಿನನನಮಕ 180/5 ಹಯಹಯಷಯ ಅಡಿಷ ಶಮನಯ 2.06 10000 537602791720 3222500100387200

1176 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಫಱಳೋಗೌಡ 175

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.58 15000 518283457438 5201012626962

1177 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಜನಧಯನ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 30

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.03 75000 394816481829 13260025400

1178 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಔೃಷ್ಣರಜ್ ಫನ್ ಅಷ 211

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.6 35000 231361484512 362500100782601

1179 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಭಂಜ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 31/2 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.11 12500 661168153332

1180 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಔÁಲೋಯಭ ಷಲೋ/ೆಂ ಅೋಗೌಡ 35/1 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2 12500 311199254534

1181 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 27-ಎuಟ ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.23 75000 525711947318 120000956987

1182 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಸುಳೋಱ ಷಲೋ/ೆಂ ಸದಳವ 131/6 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 5 75000

1183 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲಷ್ುಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ವಹೋಖವಡ 27-ೆಂug ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.05 12500 974992337079

1184 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ನಯಮಣನಮಕ ಫನ್ ಅಣಣನಮಕ 284 ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2 75000 916989218654

1185 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಜಮ ಷಲೋ/ೆಂ ವಲೋಮನಮಕ 57 ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.3 65000 231683664270

1186 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಔೃಷ್ಣ ನಮಕ ಫನ್ ವೋನನಮಕ 65 ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2.25 35000 975571313794

1187 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಆ ಷಲೋ/ೆಂ ಯಲೋಂದರನಮಕ 24 ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2 70000 926837588074

1188 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಜಮಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಷಲೋ/ೆಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಭಣನಮಕ 57 ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.3 70000 20405091630

1189 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಗಿಡಡಭಮ ಷಲೋ/ೆಂ ವಂಹೋಗೌಡ 28 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.21 19000 953397813212

1190 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷಂೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 49 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.21 111500 564349941180



1191 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 45 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 4 115000 378027653945

1192 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲ್ರತ ಷಲೋ/ೆಂ ಭಯಗೌಡ 152 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 4.2 29000 386262399755

1193 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಭುಔುಂದ ನಮಕ ಫನ್ ವೋನನಮಕ 315 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 3 35000 405371257088

1194 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಬಱೋಗೌಡ 37 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2 111500 806534402235

1195 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಭಣ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 92 ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 2 111500 371253973498

1196 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 92

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.8 29000 486732836383 520101054665562

1197 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ತಂಖಭಮ ಷಲಂ ಔಂೋಗೌಡ 120

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.2 28750 806141578104 12260100002766

1198 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಅಚುಚತ ಫನ್ ದೋಲೋಗೌಡ 31

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.52 16750 517640950964 520101054670124

1199 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಬಫಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 30-ಎಚಿಟಿ

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1 16750 274869384285 520101054697995

1200 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಫಱಳೋಗೌಡ 43

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.63 16750 327236684219 520291004665398

1201 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಯತನಭಮ ಷಲಂ ವಂಹೋಗೌಡ 43

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.56 16750 751624585526 12260100001144

1202 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬಬೋಗೌಡ 37

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.8 16750 12260100002765

1203 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಔಭಲ್ ಷಲಂ ಷಟಟೋಗೌಡ 48/3

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.35 16750 531032025743 85019829763

1204 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಭಸಕಯ ಫನ್ ಭಯಗೌಡ 142

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.16 16750 331686791211 64076907730

1205 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಬಫುಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 76

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.04 16750 645022095401 12260100000625

1206 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಷಂಗೌಡ ಫನ್ ಮಂಷೋಗೌಡ 20

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.4 94250 773484892479 3622500101301300

1207 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಮಂಷೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 48

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.75 70000 601785416835 13260008858

1208 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಸುಳೋಱ ಷಲಂ ರಭೋಗೌಡ 43

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.63 90000 317389464108 520101268569261

1209 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಭಂಜ ಫನ್ ಲಂಷಗೌಡ 20

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.4 90000 578119986618 29200101091203

1210 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 35/1

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.8 29250 793937836165 520101054663039

1211 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ದುಹಗೋಗೌಡ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 49/3

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.6 29250 356274087571 12260100001989

1212 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಣಿಮಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 48/2

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.74 29250 235516823945 362500101844501

1213 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಳೋೋಗೌಡ ಫನ್ ತಿೋಗೌಡ 40

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.56 29250 799290955736 520101268625576

1214 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಯಂಖ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 49/2

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.52 25000 959398676414 3622500101849100

1215 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಷಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಚಂದುಗೌಡ 16

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.2 25000 853904062050 12260100001685

1216 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಹಲೋಪಲ್ನಯ್ಕ ಫನ್ ರಲೋಔನಮಸ 47

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.13 29250 793851824025 5362500100290500

1217 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಯತನಭಮ ಷಲಂ ಶಲನನ 49/3

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.27 29250 340581388588 4102500110435400

1218 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ರಕಶ್ ಫನ್ ಖಣತಿ ನಮಕ 74

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.8 75000 839039113254 620100000424

1219 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ರಲೋಔನಯ್ಕ 48

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.68 29250 943584069890 5362500100326900



1220 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯಗೌಡ 142

ಹಯಹಯಷಯ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.16 25000 553370056084 620150026171

1221 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಭಲ್ೂ ಫನ್ ಭಯಗೌಡ 142

ಹಯಹಯಷಯ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.16 16750 331901249488 64020739836

1222 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಜಯ ಷಲಂ ವಲೋಮ ನಯ್ಕ 57

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.2 12500 231683664270 620100014675

1223 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಠಔ ಫಲನ್ ವದದ ನಯ್ಕ 132

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.2 12500 385284321967 6442413183

1224 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಳವನಯ್ಕ ಫನ್ ಳೋಷ್ನಯ್ಕ 139

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1.2 12500 350328642819 120000758997

1225 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಖುಱಫ ಷಲಂ ಹಲೋಲಂದ ನಯ್ಕ 25-ೆಂಠಿಡಿ

ಔಸಬ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 1 12500 982862285107 120000214662

1226 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಗಮತಿರ ಷಲಂ ಳರೋನಳಸ 33

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.45 16750 900944030520 520191032291351

1227 ಶಮಮ್ -ಯಂತಿರೋಔಯಣ SMAM ಮಂತಲರೋಔಯಣಖಳ ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ

ಕಡುಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 91

ಭೋಖುಂದ .ಂ. ಅಡಿಷ 1 0.8 12500 433124853752 3622500101711900

1228 RKVY ಔೃಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಳವ ಫನ್ ಷಟಟನಯ್ಕ 84/2 ಹಯಹಯಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 300000 212347802676.. 64050501137

ತಲ್ಲೂಔು :ಭಲಡಿಹಯ

1 NHM ಡಿ.ದನಔಯ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 336/1 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 2.20 2.00 912477353246 5007101002359

2 NHM
ನಹೋಶ್ಗೌಡ ಎ.ಫ. ಫನ್ 

ಫಸಲೋಗೌಡ
28, 49 ತಯುಲ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 5.00 2.00 957338237501 12269100000595

3 NHM
ಶಚ್.ಜಿ.ಸುಭ ಷಲಂ 

ಖಜೋಂದರ ಶಚ್.ಎಸ್
4/28, 4/17, 24/5 ಬಱಶಲಱ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 8.00 2.00 824320955075 4022500101365300

4 NHM
ಎಡಿವನ್ ಅವ್ಱೂ ಡಿವಲೋಜ 

ಫನ್ ಶಚ್.ಎ ಡಿವಲೋಜ
434/32 ಮಲನಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 9.34 2.00 776467291314 4022500101643900

5 NHM
ಸಣಿಯಮ ಜಖದೋಶ್ ಷಲಂ 

ಜಖದೋಶ್

85/4, 14, 16 ಶಸಖಲ್
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

6.00

2.00 741603040647 1162101026667

6 NHM
ಬಯತ್ ಎಂ.ಜಿ ಫನ್ 

ಖುಯುವಗೌಡ

269/1, 269/2 ಹಱೋಷಯ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

2.00

2.00 491764582663 1162101011649

7 NHM
ಸುಭನ್ ಟೋಲ್  ಫನ್ 

ಭಂಜುನಥ

315 ಷಸವಳಲ್ು
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

5.00

2.00 702187276829 3632500101164700

8 NHM
ಜಲಯೋತಿ ಕ್ಕಯಣ್ ಷಲಂ 

ಭಷಫಲ್ಬಟ್

566, 1028 ಮಲನಷಯ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

11.21

2.00 980055419875 4022500100892500

9 NHM
ಲೋಯೋಂದರ ಶಖಗಡ ಫನ್ 

ದಮರಜ ಶಖಗಡ

700 ಮಲನಷಯ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

6.09

2.00 371485738290 85034661302

10 NHM
ಫ.ಎಂ.ಭುತುತಗೌಡ ಫನ್ 

ಭಂಜೋಗೌಡ

71/6, 71/2 ಫಟಟಹಯ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1

5.63

2.00 921118218687 85050512064

11 NHM
ಅನಲ್ ಹಲನ್ ಡಿವಲೋಜ ಫನ್ ಎಂ 

ಮಟಿಯನ್ ಡಿವಲೋಜ
335/2 ಮಲನಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 3.00 0.75 719088357322 20267322130

12 NHM ಲ.ವ.ಸುದಶ್ಯನ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 1/26 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 3.00 0.40 329828227155 63710100003147

13 NHM ಎಂ.ಆರ್.ಸುನೋಲ್ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 51, 56 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 1 0.40 605757114811 5382500100979300

14 NHM ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಫಸವರಜ 36/7 ಜನನಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 1.6 0.40 470841766472 507101337317

15 NHM ಎಂ.ಎಂ.ರಜು ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 18, 16, 209/3 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 2.19 0.40 582333990247 120001117793

16 NHM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಬಫುಗೌಡ 434/2 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 1.1 0.75 660312855134 4022500100760900

17 NHM ಷ.ಔಭಱಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 160/6 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 1.6 0.40 855334087576 2532500100615700

18 NHM ಫರಹಮರಂಹೋಶ್ವಯ ಯೈತಯ ಸಂವಥ 134/3 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 4.00 834128874252 120002574667

19 NHM ಭಷರಂಹೋಶ್ವಯ ಯೈತಯ ಸಂವಥ 142/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 4.00 306859890814 120002574634

20 NHM ಕಲ್ಬೈಯಲೋಶ್ವಯ ಯೈತಯ ಸಂವಥ 57, 61/1, 81 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 912477353246 120002619985

21 NHM ದಮವತಿಮಭಮ ನೋಯು ಫಳಷದಯಯ ಸಂಗ 93, 94, 99 ಎಡಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 624010697635 63710200001047

22 NHM ಸುಫರಹಮಣಯೋಶ್ವಯ ಯೈತ ಸಂವಥ 809 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 341945804863 30552101000007

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ ಭೌತಿಔ

ಪಯಸ ಷೌಸ್

ಔೃಶಲಂಡ

ಸಭುದಮ ಔೃ ಶಲಂಡ



23 NHM ಫಲಂಫರ್ ಕಡ್ ಯೈತ ಸಂವಥ 269/1 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 611514217149 305521010000010

24 NHM ಹಱಳಷಯ ಯೈತ ಸಂವಥ 15 ಹಱಳಫೈಲ್ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 741603040647 30552101000008

25 NHM ಕ್ಕರದಯ್ ಯೈತ ಸಂವಥ 413 ಔಲಲ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 307864900005 305521010000011

26 NHM ಷಸವಳಲ್ು ಯೈತ ಸಂವಥ 315, 329, ಷಸವಳಲ್ು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 600 ಚ.ಭೋ 2.80 702187276829 50200055401812

27 NHM ಬಫು ಸಜಯ ಫನ್ ಷಲೋಟಿ ಸಜಯ 641 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 20.24 9.10 665417114547 864101006684

28 NHM ಔಱವತಿ ಆರ್ ಷಲಂ ಲಜೋಂದರ 3, 64, 4, 29 ಷ.ಷಳಖಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 10.04 7.02 331138245096 1245840003793

29 NHM ರಭಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಷಟಟದೋವಯಮಯ 105, 100, 30 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 17 5.36 646377703289 8648836789

30 NHM ಷ.ಆರ್.ದೋವದಸ್ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 1,3,4,5,6 ಷ.ಷಳಖಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 10 7.00 403988520659 1245840003754

31 NHM ಫ.ಲ.ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ 77, 79/2, 79/3, 77/2 ತಲೋಟದಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 11.08 9.84 69271435433 864101016749

32 NHM ದಕ್ಷಮಣಿ ಷಲಂ ಲಶ್ವನಥರವ್ 725, 1059 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 12 9.28 747541289176 4022500100303400

33 NHM ಭಹಭಮದ್ ಯಪೋಸ ಫನ್ ಫ.ಎ.ಖದರ್ 502, 504 ಮಲನಷಯ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 17 7.98 483567653535 4022500101088600

34 NHM ಷ.ಎಸ್.ಶತಿವಸ ಫನ್ ಷ.ಎ ಳರೋಣಿಔ 233 ಭಯಸಣಿಹ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 4.38 7.98 336419821217 4022500101980000

35 NHM ಗಿಯಜಭಮ ಷಲಂ ಷಟಟೋಗೌಡ 175 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 3.1 10.00 784165816946 3382500100149600

36 NHM
ಎ.ಆರ್.ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಫನ್ ಎ 

.ರಭಚಂದರಮಯ
15/1 ಅಂಫನಷಲಡಿಹ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 8 10.00 312039308953 1245101003718

37 NHM
ರದೋಪ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಆದರಜಮಯ
587, 268/1 ಸಂವ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 4.38 9.81 327952360106 4022500101616400

38 NHM ಸದನಂದ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 9.81

39 NHM ಔಲತ ಶಚ್.ವ. ಷಲಂ ರಕಶ್ 4, 64 ಷಳಖಲಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ/ಭಣಸು 1 5.00 6.80 836164751144 1245101004335

40 NHM ಸುನೋಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔಯಮ 76, 90 ಟಟದಲಯು .ಜತಿ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1.00 0.30 915539323880 3632500101022500

41 NHM ಶಲತಿರ ಷಲಂ ರಭಮಯ 469 ಹಂಡುಖುಱ .ಜತಿ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 0.40 0.12 255988147795 9112200047085

42 NHM ಎಂ.ಎನ್.ನಲತನ್ ಫನ್ ನಖರಜು 190/1 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 0.96 0.12 852569338884 3632500101350300

43 NHM ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ರಭಗೌಡ 81/3 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 0.59 0.12 604510169177 12269100000960

44 NHM ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಷಲ್ಮಯ 63 ಅತಿತಹಯ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 0.40 0.078 752329563190 120000497966

45 NHM ಶಚ್.ಎಸ್.ಔುಮಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 442 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 0.40 0.078 896790764614 3632500100643200

46 NHM ನಂಜುಂಡ ಷಲಂ ಯಂಖ 112 ಔುನನಹಱಳ SC ಬಱ ಔಂದು 0.40 0.078 579167540959 9112200040189

47 NHM ಶಚ್.ಷ.ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚಮಯ 21 ಫ.ಶಲಸಱಳ SC ಬಱ ಔಂದು 0.40 0.078 950270422289 6453101000536

48 NHM ಜಮಭಮ ಷಲಂ ಳಲೋಗೌಡ 187 ಔನನಷಯ ಶಮನಯ 0.40 2.80 965955575787 64032230420

49 NHM ಳಲೋಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 186 ಔನನಷಯ ಶಮನಯ 0.40 2.80 544249753722 54047239410

50 NHM
ಷ..ಕತಿಯಸ ಭಯೋಗೌಡ ಫನ್ 

ಯಳವಭಲತಿಯ
4/1. ಫಳಖರ ಶಮನಯ 0.40 2.80 108301012000042

51 NHM ಞರಔಟರ್
ಎಂ.ಆರ್.ರಲಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ 

ರಭಚಂದರ
409/3, 409/2, 423 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಞರಔಟರ್ 1 2.80 0.75 438448059984 64095635693

52 NHM ಹವಯು ಭನಮರೂ ಫಱಹ ಸಷಮಧನ ಫಲೋಫಭಮ ಷಲಂ ಹಲಲೋಗೌಡ 175 ಶಲಯನಡು ಶಮನಯ
ಹವಯು ಭನಮರೂ 

ಫಱಹ ಸಷಮಧನ
2.05 7.00 893194384591 4022500100835800

53 NHM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 32/1 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 3.05 0.008 283839337971

54 NHM ಳರೋನಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜ 1 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 4.00 0.008 365183248310

55 NHM ಸುಫಬಮಯ ಫನ್ ಫೈಯಮಯ 153 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 2.00 0.008 939948175293

56 NHM ಜಮರಭ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 21/8, 21/5 ಸಂಖಮಷಯ ಶಮನಯ 0.53 0.008 399768041070

57 NHM ಯಂಜಿತ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 59 ನಂದೋಷಯ ಶಮನಯ 0.74 0.008 663149044483

58 NHM ಜಲಯೋತಿ ಷಲಂ ರಕಶ್ 116/2 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 536026051261

59 NHM ರಕಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 116/1 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

60 NHM ಸುಧಔಯ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 257, 258 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

61 NHM ಜಮರಂ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 77 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

62 NHM ದುಖಗಮಯ ಫನ್ ದುಖಗಮಯ 49 ಹನುಭನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.35 0.008 216217891684

63 NHM ನಖರಜ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 134 ಗೌತಱಳ ಶಮನಯ 0.34 0.008 833161999246

64 NHM ಅಣಣ ಫನ್ ಫೈಯ 103 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.50 0.008 223239575847

65 NHM ಸುನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಗೌಡ 4/1. ಫಳಖುಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 239798821478

66 NHM ಯುದರೋಶ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 115 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 358673577781

67 NHM ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 33 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.80 0.008 993449097866

68 NHM ಸಪೋಯ ಷಲಂ ಭಹಭಮದ್ 358 ದಯದಹಱಳ ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 768775009229

IPM
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69 NHM ಹೋಹನ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 117 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.60 0.008 367107322089

70 NHM ಅಳಲೋಸ ಫನ್ ರಭಮಯ 103 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

71 NHM ಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಈಯೋಓಡ 127 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

72 NHM ವೋತಭಮ ಷಲಂ ದುಖಗಮಯ 49 ಹನುಭನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

73 NHM ಗೌಯಭಮ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 360/1 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

74 NHM ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 1 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 239798821478

75 NHM ಔುಮಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಔರೂೋಗೌಡ 334 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 358673577781

76 NHM ಯಂಖನಥ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 60 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 993449097866

77 NHM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 336 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.55 0.008 768775009229

78 NHM ಜಮರಮ್ ಫನ್ ಉದದೋಓಡ 370 ಷಸವಳಲ್ು ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

79 NHM ಅನಱಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 378 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.50 0.008 216217891684

80 NHM ನಖಯತನಭಮ ಷಲಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 18, 39 ಔಯಡಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

81 NHM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ದಲಡಡಳಟಿಟ 158 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ 0.40 0.008 367107322089

82 NHM ಲನಂತಿ ಷಲಂ ಅಜಿತ್ 179 ಭಲಡಿಹಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

83 NHM ಷೋಶ್ವ ಫನ್ ಔಯಮ 123 ಔನನಷಯ ಶಮನಯ 0.59 0.008 216217891684

84 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 80 ಹನುಭನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

85 NHM ರತಿಭ ಷಲಂ ನಖರಜು 421 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

86 NHM ೋಹೋಂದರ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 3/2. ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.40 0.008 234259899106

87 NHM ಅಜಿತ್ ಫನ್ ಫಲೋಫಣಣಗೌಡ 195 ಭಲಡಿಹಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

88 NHM ಸಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 299/2 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

89 NHM ಗಿಯೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ದುಹಗೋಗೌಡ 260 ನಂದೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

90 NHM ನಂತ್ ಫನ್ ಜಮಔುಮರ್ 42/2 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

91 NHM ಅಯುಣ ಫನ್ ಷಟಟಶವಭಗೌಡ 33 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

92 NHM ಯಂಖಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 1 ಷಲರೂಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

93 NHM ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 1 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

94 NHM ಚ್ೋತನ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ್ 33 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.42 0.008 833161999246

95 NHM ಚಯಣ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ್ 43 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.44 0.008 223239575847

96 NHM ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 15/3 ಷಲರೂಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.28 0.008 234259899106

97 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 1 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

98 NHM ಂತಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರಗೌಡ 25 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

99 NHM ಚಿನನೋಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 25 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

100 NHM
ಎಂ.ಎಸ್.ನಖರಜ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಮಯ 888, 893 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008

833161999246

101 NHM ವೋತರಮ್ ಫನ್ ಹಯಮಮಯ 857 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 923079760916

102 NHM ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 189, 168 ತಲ್ಖಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 367107322089

103 NHM ಗೌಯಭಮ ಷಲಂ ನಖಗೌಡ 118 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

104 NHM ಶಚ್.ಆರ್.ಬಫು ಫನ್ ರಭಸಜಯ 1235 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 0.27 0.008 216217891684

105 NHM ಫ.ಂತ ಷಲಂ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ 865 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 0.50 0.008 833161999246

106 NHM ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ದೋವಮಯ 864 ಔಳಸ ಶಮನಯ 1.00 0.008 223239575847

107 NHM ಬಹುಫರ ಫನ್ ಆದರಜಮಯ 106, 107 ಭಯಸಣಿಹ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

108 NHM ಅಜಿತ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನೋಭರಜಮಯ 53/2 ಭಯಸಣಿಹ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

109 NHM ನಯೋಂದರ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 115 ತಲೋಟದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

110 NHM ಸುಜಮ ಫನ್ ಜಖದೋಶ್ 116 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

111 NHM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 301 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

112 NHM ಂಲ್ಭಮ ಷಲಂ ವದಯಮನಮಯ 156 ಸಂವ ಶಮನಯ 0.14 0.008 216217891684

113 NHM ಅಬಜಿತ್ ಫನ್ ಫರಹಮದೋವ 155 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 923079760916

114 NHM ಹಲವಭಮ ಷಲಂ ಭಂಜಗೌಡ 118 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 367107322089

115 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚಗೌಡ 115 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

116 NHM ಔೃಷ್ಣ ಟಿ.ಆರ್ ಫನ್ ರಮಗೌಡ 120 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

117 NHM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಅನಂತಮಯ 107 ತಲ್ಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.59 0.008 833161999246
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118 NHM ಫಸಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 304 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 223239575847

119 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಧಯಣೋಗೌಡ 309 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

120 NHM ಷಂಚಭಮ ಷಲಂ ಷಲ್ಖಮಯ 918 ತನುಡಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

121 NHM ಜುಫೋಧ ಷಲಂ ಇಶಮಮಲ್ 325 ಔಳಸ ಅ.ಸಂ 1.00 0.008 923079760916

122 NHM
ರಲೋಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದರರಜಮಯ 120 ಎಡಲಯು ಶಮನಯ 0.30 0.008

367107322089

123 NHM ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗಿಯರಮ್ 271 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

124 NHM ನಹೋಶ್ ಆಚರ್ ಫನ್ ಔೃವಣಚರ್ 42 ತನುಡಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

125 NHM
ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ರಫು ಫನ್ 

ಭಂಜುನಥರಬು

612 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008
833161999246

126 NHM ಧಯಣೋಂದರ ಫನ್ ನೋಭರಜಮಯ 174 ಸಂವ ಶಮನಯ 1.00 0.008 223239575847

127 NHM ಲೋದವತಿ ಷಲಂ ಲಂಔಞಚಲ್ಮಯ 881 ತಲ್ಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.00 0.008 367107322089

128 NHM ಸುದಶ್ಯನ್ ಶಹಡ ಫನ್ ಜಿೋವನ್ ಶಹಡ 106 ಭಯಸಣಿಹ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

129 NHM ರಭಔಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 549 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

130 NHM ರಲೋಔಗೌಡ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ 118 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

131 NHM
ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 207 ಶಭಮಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 1.00 0.008

367187322089

132 NHM ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ಯೋರ ಫನ್ ಜ.ಫ.ಯೋರ 176 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಅ.ಸಂ 1.00 0.008 923079760916

133 NHM ಳರೋಕಂತ್ ಫನ್ ನಂಖಮಯ 254 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 367107322089

134 NHM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 198 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

135 NHM ಖಜೋಂದರ ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫರಭಣಯ 20 ತಲ್ಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

136 NHM ರಜುಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 173 ಔಳಸ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

137 NHM
ರಜಔುಮರ್ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 208 ಶಭಮಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 1.00 0.008

223239575847

138 NHM ಯಭೋಶ್ ಶಚ್. ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 265 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

139 NHM ಸಣೋಯಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 41 ಫಳಖುಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

140 NHM ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 35/1 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

141 NHM ನಹೋಶ್ ಷ. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 33 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

142 NHM ಜಿ.ಷ.ಉದದೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 152, 153 ಗೌತಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008

143 NHM ಎಂ.ಡಿ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 11 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.55 0.008 923079760916

144 NHM ನೋಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಉದದೋಗೌಡ 152 ಗೌತುವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

145 NHM ಜಮರಮ್ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 158 ಗೌತುಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

146 NHM ಯಭೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 18, 23 ಸಂಖಮಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

147 NHM ಡಿ.ಆರ್.ಲಜಮ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 40/2 ಷಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

148 NHM ಶಚ್.ಎನ್.ಪವಯತಿ ಷಲಂ ಲಜಮ 40/1 ಷಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

149 NHM ಹಲೋಲಂದರಜು ಫನ್ ದಲಡಡಮಯ 85 ಭುಖರಹಱಳ ಶಮನಯ 0.40 0.008 367107322089

150 NHM ಅಳಲೋಸ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 11 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

151 NHM ರಭಮಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 52 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

152 NHM ಸುಳೋಲ್ ಷಲಂ ರಭೋಗೌಡ 36 ಶಸಗಲ್ ಶಮನಯ 0.27 0.008 833161999246

153 NHM ಔರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 9 ಗೌತುವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

154 NHM ಖಂಖಭಮ ಷಲಂ ದಮೋಗೌಡ 301 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

155 NHM ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 144 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

156 NHM
ಅಸೋರಮನ್ ಭವಕತ್ ಫನ್ ಚಲ್  

ಭವಕತ್

454 ಖಫಬಱಳ ಅ.ಸಂ 0.50 0.008
833161999246

157 NHM ಗೌಯಭಮ ಷಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 124 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

158 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 333 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

159 NHM ಔುಮಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 52 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

160 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಱೋಗೌಡ 167 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.78 0.008 216217891684

161 NHM ಯಂಖನಥ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 213 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

162 NHM ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 146 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.50 0.008 367107322089

163 NHM ೃಥ್ವವ ಫನ್ ಭರೂೋಶ್ಗೌಡ 138 ಗೌತುವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

164 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 126 ಇಂದರವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

IPM



165 NHM ಜಮಯತನ ಷಲಂ ಶಖಗಡೋಗೌಡ 197 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

166 NHM ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 102 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

167 NHM
ಯಹಭತುಱೂ ಫನ್ ಗೌಸ್ ಭಹಭಮದ್ 7, 8 ಔಯಡಹಲೋಡು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008

367107322089

168 NHM ಸುಯೋಶ್ ಷ.ಷ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 78, 110 ಔಲ್ಮನ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

169 NHM ಳೈಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 37 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

170 NHM ಶಲತರಭಮ ಷಲಂ ತಿಭಮಗೌಡ 56 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

171 NHM ಉತತಮ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 3 ಭಔಯಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

172 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 4 ಭಔಯಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

173 NHM ಗೌತಮ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 37 ಭಔಯಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

174 NHM ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 73 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

175 NHM ಯದ ಷಲಂ ಹಲೋಪಲ್ 7/1, 4 ನಡುಳಱ ಶಮನಯ 0.70 0.008 833161999246

176 NHM ಮಳಲೋಧ ಷಲಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 202 ಜವಱ ಶಮನಯ 0.90 0.008 223239575847

177 NHM ಚನನಷೋಶ್ವಗೌಡ ಫನ್ ಲೋಯಗೌಡ 84 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

178 NHM ರಲೋಔಗೌಡ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 20 ಸುಂಔಶರ ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

179 NHM ಷ.ಷ.ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 91, 92 ಔಲ್ಮನ ಶಮನಯ 1.00 0.008 223239575847

180 NHM ಔಭಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲಂ ರಭೋಗೌಡ 58/4 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.48 0.008 367107322089

181 NHM ಭಂಜೋಗೌಡ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 122 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 367107322089

182 NHM ನಟೋಶ್ ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 114 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 234259899106

183 NHM ಇಂದರಭಮ ಷಲಂ ಔೃಣೋಗೌಡ 37 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

184 NHM ಎಂ.ಆರ್.ಸುಧೋರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 56/5 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 833161999246

185 NHM ಪವಯತಿ ಷಲಂ ರಭಚಂದರ 141 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.57 0.008 223239575847

186 NHM ಫಲೋಫಭಮ ಷಲಂ ರಭಮಯ 150 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 216217891684

187 NHM ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ದಯವಗೌಡ 46/5 ಮಱಖನಡು ಶಮನಯ 0.46 0.008 833161999246

188 NHM ಯಭೋಶ್ ಷ.ಷ. ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 51, 11/ ಔಲ್ಮನ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

189 NHM ಸುಬರಮ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 126 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

190 NHM ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಕ್ಕಟಟಮಯ 150 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

191 NHM ಶಚ್.ಎಲ್.ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 142 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

192 NHM ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 41, 44 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.57 0.008 216217891684

193 NHM ಚಂಧನ ಷಲಂ ಸುನಲ್ 151 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.20 0.008 833161999246

194 NHM ದೋವಕ್ಕ ಷಲಂ ಸುಯೋಶ್ 69 ಭೋಖಲಯು ಶಮನಯ 0.60 0.008 223239575847

195 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 32, 71 ಷಳಖಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

196 NHM ಅನೋತ ಷಲಂ ನಟೋಶ್ 148, 115 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

197 NHM ಫ.ಷ.ನರಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ 365 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

198 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 255, 111 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

199 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ 40, 42 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

200 NHM ಯೋಣುಔ ಷಲಂ ನರಮಣಗೌಡ 154 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.60 0.008 234259899106

201 NHM ಸುಭತರಭಮ ಷಲಂ ನರಮಣ 205, 127 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

202 NHM ಚಂದರವತಿ ಷಲಂ ಜಖದೋಶ್ 13 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

203 NHM ಚಂದರ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 47 ಜವಱ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

204 NHM ನಟೋಶ್ ಷ.ಷ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 111 ಔಲ್ಮನ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

205 NHM ಶಚ್.ಷ.ಭೈನ ಷಲಂ ಅಯುಣ್ 308/3 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.39 0.008 833161999246

206 NHM ಎನ್.ವ.ಶ್ುಬ ಷಲಂ ದೋವರಜು 205, 207 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.49 0.008 223239575847

207 NHM ಫ.ಷ.ಅಯುಣ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 288 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.59 0.008 367107322089

208 NHM
ಫ.ಎಸ್.ಲಜಮಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ
43 ಫಟಟಹಯ ಶಮನಯ 0.80

0.008
367107322089

209 NHM ಷ.ಆರ್.ಔುಮಯ ಫನ್ ಶವಭ 491 ಪಲ್ುಗಣಿ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

210 NHM ಸದನಂದ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 263 ಫಟಟಹಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

211 NHM ದೋವರಜು ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 66/3 ತಯುಲ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

212 NHM ವೋತಭಮ ಷಲಂ ಅಣಣೋಗೌಡ 253 ಬನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847
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213 NHM ಫಳಳಭಮ ಷಲಂ ಸುಫಬೋಗೌಡ 329 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.51 0.008 216217891684

214 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 155 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

215 NHM ಭಲಸಲೋರ್ ಫನ್ ಸುರೈಮನ್ 170 ಔುಂದಲಯು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 223239575847

216 NHM ಅಯತ ಷಲಂ ಸಂದೋಶ್ 57 ತಯುಲ ಶಮನಯ 3.00 0.008 367107322089

217 NHM ಡಿ.ವ.ಭದನ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 190 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

218 NHM ರಭಔಯ ಫನ್ ಹೋಟೋಗೌಡ 6 ಷಯಯಖುಡಡ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

219 NHM ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಭಂಜ 22 ಭಲಲ್ಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.42 0.008 234259899106

220 NHM ಚ್ೋತನ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 63 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

221 NHM ವೋತಭಮ ಷಲಂ ರಭಶವಭಗೌಡ 78 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

222 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ರಭಶವಭಗೌಡ 127 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

223 NHM ಫ.ಜಿ.ನರಮಣ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 396 ಸಫೂ ಶಮನಯ 0.66 0.008 223239575847

224 NHM ನಹೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 57 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

225 NHM ಷಲ್ಮಯ ಫನ್ ಫತೂಮಯ 45 ಅತಿತಹಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

226 NHM ಳರೋದೋಲ ಷಲಂ ಚಂದುರ 57 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

227 NHM ಗೌಯ ಷಲಂ ಸುಬರಮಗೌಡ 373 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.40 0.008 367107322089

228 NHM ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 186 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

229 NHM ನಯೋಂದರಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 18 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

230 NHM ಔಯಮ ಫನ್ ನಯಭೋವೋ 255 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

231 NHM ರಕಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 145 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

232 NHM ನಂದೋಶ್ ಫನ್ ಷರೋಗೌಡ 11 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 0.44 0.008 223239575847

233 NHM ಅಶ್ವಥ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 249 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 0.46 0.008 367107322089

234 NHM ಚಂದರಔ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 1 ಅಂಖಡಿ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

235 NHM ಸುನಂದ ಷಲಂ ಭಂಜುನಥ 194 ಅಂಖಡಿ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

236 NHM ಲಕಸ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 49/1 ಅಂಖಡಿ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

237 NHM ಪವಯತಿ ಷಲಂ ಸಣೋಯಶ್ 6 ನಡಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

238 NHM ಸಣೋಯಶ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 8  ನಡಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

239 NHM ಜಖನನಥ ಫನ್ ಫೈಯೋಗೌಡ 28/4 ಮು.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

240 NHM ಔುಸುಭ ಷಲಂ ಉದದೋಗೌಡ 21 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

241 NHM ಉದದೋಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 178 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

242 NHM ಗಮತಿರ ಷಲಂ ಷಟಟೋಗೌಡ 246 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.40 0.008 234259899106

243 NHM ಸಂತಲೋಷ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 266 ಫೈದುವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

244 NHM ಸುಫಬೋಗೌಡ ಫನ್ ದಯಲೋಗೌಡ 58 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

245 NHM ಷಷ್ಲ್ತ ಷಲಂ ರಂಹೋಗೌಡ 91 ಫೈದುವಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

246 NHM ತರನಥ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 39 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

247 NHM ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 66 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

248 NHM ಸಣೋಯಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 188 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

249 NHM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಔಯೋಗೌಡ 216 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

250 NHM ಅಳಲೋಔ ಫನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 158 ಷಭಯಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.60 0.008 216217891684

251 NHM ಚಿರ ಫನ್ ಅಳಲೋಔ 15 ಷಭಯಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.56 0.008 833161999246

252 NHM ರಜಗೌಡ ಫನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 241 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

253 NHM ಚನನಷೋಶ್ವ ಫನ್ ರಜಗೌಡ 243 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

254 NHM ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ರಜಗೌಡ 174 ಔನನೋಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

255 NHM ಯುದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 109 ಫೈರಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 923079760916

256 NHM ಉವಭಣಿ ಷಲಂ ಯುದರೋಗೌಡ 111 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 367107322089

257 NHM ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಫಱೋಗೌಡ 121 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 234259899106

258 NHM ಯತನಔಯ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 130 ಊಯುಫಹ ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684

259 NHM ಭಶಪಲ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 505 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 833161999246

260 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 50 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 223239575847

261 NHM ಯುದರಚಯ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಚಯ 89/1 ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 216217891684
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262 NHM ಲಯೋಂದರ ಫನ್ ಫಱೋಗೌಡ 123 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 825103228601

263 NHM ತಭಮಣಣಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡೋಗೌಡ 132 ಜಿ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 340730601359

264 NHM ನಹೋಶ್ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 296 ಉದುವ ಶಮನಯ 0.80 0.008 820138022613

265 NHM ರಭಔಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 03-May ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 607145285621

266 NHM ರಭಚಂದರ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 430/1 ಶಲನನೋಷಲೋಲ್ು ಶಮನಯ 0.80 0.008 8.65412E+11

267 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 807 ಭಯೋಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 384807350494

268 NHM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ 12 ಜೋನುಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 496529079122

269 NHM ಭಶಶ್ ಫನ್ ಫೈಯೋಗೌಡ 57 ಊಯುಫಹ ಶಮನಯ 0.80 0.008 708095767246

270 NHM ಜವಯ ಫನ್ ಹಭೋದ್ 43 ಅದಣಜಲಯು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 368218170832

271 NHM ಜಮಭಮ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಚಯ 345 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 609251177201

272 NHM ಔೃವಣಚರ್ ಫನ್ ಕಲಚರ್ 68 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 511285122195

273 NHM ಸುವಣಯ ಷಲಂ ಔೃವಣಚರ್ 21 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.39 0.008 814236226345

274 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔುಮಯೋಗೌಡ 137 ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 582780147553

275 NHM ಳವಣಣ ಫನ್ ಷಲ್ಮಯ 60 ನಡಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 537340544888

276 NHM ನಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಭುತತೋಗೌಡ 292 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 314392386701

277 NHM ಷಟಟಭಮ ಷಲಂ ಭಂಜೋಗೌಡ 143, ಫೈರಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 921640420603

278 NHM ಪವಯತಭಮ ಷಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 296 ಉದುವ ಶಮನಯ 0.80 0.008 744323488467

279 NHM ರಷೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 66 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 800259613627

280 NHM ಮಳಲೋಧ ಷಲಂ ಯಭೋಶ್ 268 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 365794309912

281 NHM ಸುಧೋರ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 74 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 545437569124

282 NHM ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 21 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 0.80 0.008 349248991482

283 NHM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 138 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 719120982485

284 NHM ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಕಱೋಗೌಡ ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 384807350494

285 NHM ಫಱಮಮಯ ಫನ್ ಫಟಟಮಯ ಶಲಸಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 496529079122

286 NHM ಭಣಸಮಯ ಫನ್ ಈಯಮಯ 151 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 1.00 0.008 708095767246

287 NHM ಸುದೋಪ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 163 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.00 0.008 368218170832

288 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 31, 37 ಹಱಷ ಶಮನಯ 1.00 0.008 609251177201

289 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 329 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 511285122195

290 NHM ಶಲತಿರ ಷಲಂ ಸುಬರಮ 59 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 814236226345

291 NHM ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 137/2 ಪಲ್ುಗಣಿ ಶಮನಯ 0.61 0.008 582780147553

292 NHM ಫ..ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 315 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 537340544888

293 NHM ನಹೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 300 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 314392386701

294 NHM ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 156 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 921640420603

295 NHM ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಈಯಮಯ 151 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.80 0.008 744323488467

296 NHM ಸಣಿೋಯಮ ಷಲಂ ಅಯುಣ್ ಔುಮರ್ 175 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.91 0.008 800259613627

297 NHM
ರಸನನ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 127 ಟಟದಲಯು ಶಮನಯ 0.80 0.008 365794309912

298 NHM ಜಮಭಮ ಷಲಂ ಬವೋಗೌಡ 13 ಖುತಿತ ಶಮನಯ 1.00 0.008 545437569124

299 NHM ರಜು ಫನ್ ವದದ 1/8, 1/9 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.76 0.008 349248991482

300 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 71/3 ಫನನಡಿ ಶಮನಯ 1.00 0.008 719120982485

301 NHM ರಂತ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 51 ಫಂಷೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 384807350494

302 NHM ಜಮಭಮ ಷಲಂ ಸುಫಬಮಯ 156 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 496529079122

303 NHM ಹೋಟಭಮ ಷಲಂ ಲಂಔಟರಮ್ 156 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 708095767246

304 NHM ಅಶ್ವಥ್ ಫನ್ ಅಳಲೋಸ 235 ಶಖುಗಡುೂ ಶಮನಯ 1.00 0.008 368218170832

305 NHM ಂತಱದೋಲ ಷಲಂ ಚಂದರನಥ್ 144 ಹಱಷ ಶಮನಯ 0.80 0.008 609251177201

306 NHM .ಎಂ.ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಭಣವೋಗೌಡ 17 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 511285122195

307 NHM ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 43 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 814236226345

308 NHM ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 78 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.80 0.008 582780147553

309 NHM ಸುದಶ್ಯನ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 68 ತಯುಲ ಶಮನಯ 1.00 0.008 537340544888

310 NHM ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಖಜೋಂದರ 40 ತಯುಲ ಶಮನಯ 0.99 0.008 314392386701
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311 NHM ವಲೋಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 0.85 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 40.00 0.008 921640420603

312 NHM ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಬವೋಗೌಡ 190 ಖುತಿತ ಶಮನಯ 0.69 0.008 744323488467

313 NHM ಔಭಲ್ ಷಲಂ ಸತಿೋಶ್ 131 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 0.42 0.008 800259613627

314 NHM ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 264 ಫಖಗಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.98 0.008 365794309912

315 NHM ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 127 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 0.67 0.008 545437569124

316 NHM ಯದಭಮ ಷಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 24 ದಶ್ಯನ ಶಮನಯ 1.00 0.008 349248991482

317 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 15 ಹಱಷ ಶಮನಯ 0.48 0.008 719120982485

318 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 74 ಓಸನ ಶಮನಯ 1.00 0.008 906733570233

319 NHM ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಷರೋಗೌಡ 14 ಷಲೋಳಲಯು ಶಮನಯ 0.62 0.008 704880273350

320 NHM ಸಯಲೋಜ ಷಲಂ ಮಧವಗೌಡ 186 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.00 0.008 394526235841

321 NHM ಉದಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 1/2. ಫಟಟಹಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 303297317240

322 NHM ಖಜನ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 7 ಔಲಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.97 0.008 351524605007

323 NHM ಯಲಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 61 ಟಟದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 206891526912

324 NHM ಮದವಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 17 ಹಱಷ ಶಮನಯ 0.87 0.008 505462869474

325 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಷಂಚ್ೋಗೌಡ 205 ಖುತಿತ ಶಮನಯ 1.00 0.008 949097734445

326 NHM ಸಣೋಯಶ್ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 50 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 689766743480

327 NHM ಸುಖುಣ ಷಲಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 157 ಫ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 465037254153

328 NHM ರಜು ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 196 ಹಱಷ ಶಮನಯ 1.00 0.008 654773772612

329 NHM ಸಣೋಯಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 39, 37 ಶಸಖಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 765711694193

330 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 55, 59 ಷಲೋಳಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.00 0.008 909414131835

331 NHM ವವರೋ ಂಟಲೋ ಫನ್ ಯಲೋವ ಂಟಲೋ 27 ಫದಯಹಱಳ ಅ.ಸಂ 1.00
0.008

922089024156

332 NHM ಫ.ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲಂ ಸಣೋಯಶ್ 121 ಶಸಖಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 320876731661

333 NHM ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ದುಖಗಮಯ 10/9. ಗಟಟದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.60 0.008 774118563679

334 NHM ಷಟಟಶವಭಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 453 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 207872246466

335 NHM ದನೋಶ್ ಫನ್ ಶಯೋಗೌಡ 63 ಭುತಿತಹಷಯ ಶಮನಯ 0.83 0.008 31684706542

336 NHM ಗಮತಿರ ಷಲಂ ಶಯೋಗೌಡ 90 ಭುತಿತಹಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 545437569124

337 NHM ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಹುಚಚಮಯ 11 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 673177184815

338 NHM ವಲೋಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 33 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 827868954002

339 NHM ಯಂಹೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 31 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 657290286919

340 NHM ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 437 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ 0.74 0.008 890123298556

341 NHM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 48/2. ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 658451980435

342 NHM ಚಂದರಭಮ ಷಲಂ ಕಱೋಗೌಡ 42/1 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 419728828019

343 NHM ಷಟಟರಜು ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 67/1. ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 42510090068

344 NHM ಲೋಣುಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 252 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 856209688005

345 NHM ಜಲಯೋತಿ ಷಲಂ ದಲಡಡಮಯ 173 ಷಲ್ಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 376143243217

346 NHM ತಭಮಣಣ ಫನ್ ತನಮ 289 ಔುನನಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 284715668630

347 NHM ರಷೂದ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 117 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.53 0.008 476244048992

348 NHM ಮಶ್ವಂತ್ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 135 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 489212044074

349 NHM ರಕಶ್ ಫನ್ ಹಖಗಣಣಗೌಡ 117 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 0.80 0.008 399865421510

350 NHM ಳೋೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 34 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 707883955549

351 NHM ಶಲತರಭಮ ಷಲಂ ದಲಡಡೋಗೌಡ 37 ನಡುಲನಮಡಕಲ್ ಶಮನಯ 0.29 0.008 775734431557

352 NHM ಬೈಯೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 153 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 0.80 0.008 394353668553

353 NHM ಜಲಲ್ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 244 ಜಿ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 337168196100

354 NHM ಫ.ಫ.ನರಮಣ ಫನ್ ಬಸಮಯ 56 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 466361846702

355 NHM ಕವಯ ಷಲಂ ಳರೋನಳಸ 46 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 0.30 0.008 858950690885

356 NHM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 68 ಹಱೋಭಲಡಿಹಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 437517250042

357 NHM ವೈಮದ್ ಜಮಲ್ ಫನ್ ವೈಮದ್ ಖವಂ 169 ಶಸಗಲ್ ಅ.ಸಂ 1.00
0.008

293935276906

358 NHM ಳರೋನಥ್ ಫನ್ ನಂಜುಂಡೋಗೌಡ 41 ಅಫಚಲಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 378333304663
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359 NHM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 173 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 619928741789

360 NHM
ಭುಔತಭಣಿ ಅಡಯಂತಮ ಫನ್ 

ಜಮರಮ್ ಅಡಯಂತಮ

8 ಷಲರೂಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008
708230559598

361 NHM
ರಣತಿ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಯತೋಶ್ ಅಠಯಂತಮ 29 ಷಲರೂಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008

809398936964

362 NHM ಸುರೋತ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 66 ಕರ್ ಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 200679841708

363 NHM ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ಸಣಣಮಯ 558 ಹಂಡುಖುಱ ಶಮನಯ 1.00 0.008 600784842114

364 NHM ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 116 ಔನನಷಯ ಶಮನಯ 0.51 0.008 366040986550

365 NHM ಎನ್.ವ.ಲಲೋಸ ಫನ್ ಚಂದರಷಸ್ 25 ಷಲರೂಫೈಲ್ ಶಮನಯ 1.00 0.008 212012255496

366 NHM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 44 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.008 259154676504

367 NHM ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯ 378 ಹಱೋಷಲೋಟ ಶಮನಯ 1.00 0.008 608140854181

368 NHM ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 11 ಷಲ್ಲೂಯು ಶಮನಯ 1.00 0.008 301786370656

369 NHM ಜಖನನಥ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 336 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 0.65 0.008 635334166099

370 NHM ಷ.ಟಿ.ಳರೋಧರ್ ಫನ್ ಷೋಸವಭಲತಿಯ 85 ಭಲಡಿಹಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 718865188174

371 NHM ಷ.ಫ.ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 34, 22 ಷಂಜಿಹ ಶಮನಯ 1.00 0.008 822475549528

372 NHM ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 35 ಷಂಜಿಹ ಶಮನಯ 1.00 0.008 583425351352

373 NHM ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 256 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 554951526004

374 NHM ಫಱಖಭಮ ಷಲಂ ಸುಫಬಮಯ 275 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 0.64 0.008 703747764930

375 NHM ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 57 ಷಯ ಶಮನಯ 0.80 0.008 769648782049

376 NHM ಚನನಷೋಶ್ವ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 18 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 1.00 0.008 632690385833

377 NHM ಶಚ್.ಷ.ರಧ ಷಲಂ ನಹೋಶ್ 139 ಜಿ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 5.28 0.008

378 NHM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 169 ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 5.14 0.008

379 NHM ಳವಔುಮರ್ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 145 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 2.23 0.008

380 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲಂ ನಂಖ 240 ಫಟಟದಭನ ಶಮನಯ 2.08 0.008

381 NHM ದೋವರಜು ಫನ್ ನಂಖ 82/1 ಫಟಟದಭನ ಶಮನಯ 2.19 0.008

382 NHM ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 247, 825 ಭಯೋಫೈಲ್ ಶಮನಯ 4.05 0.008

383 NHM ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಚನನಷೋಶ್ವಗೌಡ 256 ದೋವಯುಂದ ಶಮನಯ 2.06 0.008

384 NHM ನಹೋಶ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 40 ಊಯುಫಹ ಶಮನಯ 2.35 0.008

385 NHM ಚಂದರಔಱ ಷಲಂ ಧಭಯ 19 ಉದುವ ಶಮನಯ 2.22 0.008

386 NHM ಸುಚಿತ ಷಲಂ ಖಣೋಶ್ 386 ದೋವಯುಂದ ಶಮನಯ 5.09 0.008

387 NHM ಫಎಸ್.ಯುದರಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 39 ಔಡುವಱಳ .ಜತಿ 0.78 0.008 963392179188

388 NHM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಹೋಟಮಯ 233 ಫಟಟಹಯ .ಜತಿ 1.00 0.008 639707924441

389 NHM ಅಣಣ ಫನ್ ವದದಮಯ 65 ಭುತಿತಹಷಯ .ಜತಿ 1.00 0.008 359956837755

390 NHM ಭಂಜಮಯ ಫನ್ ಗಿಡಡಮಯ 222 ಫಖಗಸಹಲೋಡು .ಜತಿ 0.80 0.008 303873868254

391 NHM ನಂಜುಂಡ ಫನ್ ಯಂಖ 112 ಔುನನಹಱಳ .ಜತಿ 1.00 0.008 60258763258

392 NHM ನರಮಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭಮಯ 143 ಶಸಖಲ್ .ಜತಿ 1.00
0.008

207691883454

393 NHM ಸುಫರಹಮಣಯ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 525 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ .ಜತಿ 1.00 0.008 757376814403

394 NHM ಯುದರಭಮ ಷಲಂ ಸುಫಬಮಯ 224 ಫಟಟಹಯ .ಜತಿ 0.98 0.008 330163020192

395 NHM ಮಳಲೋಧ ಷಲಂ ಷಟಟಮಯ 164 ಫಟಟಹಯ .ಜತಿ 0.80 0.008 706906466128

396 NHM ಫ.ಜ.ಯಲ ಫನ್ ಜಣಮಯ 3 ಫಕ್ಕಕ .ಜತಿ 0.33 0.008 72248142658

397 NHM ಸುನೋಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔಯಮ 68, 89 ಟಟದಲಯು .ಜತಿ 1.00 0.008 358523009818

398 NHM ಷಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಬಸಮಯ 35 ಷಂಜಿಹ .ಜತಿ 1.00 0.008 248896958382

399 NHM ದೋವರಜ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಯ 05-Jan ಫಕ್ಕಕ .ಜತಿ 1.00 0.008 259659575623

400 NHM ಫ.ಎಂ.ಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 233 ಫಟಟಹಯ .ಜತಿ 0.80 0.008 800256912336

401 NHM ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಔಲ್ೂಮಯ 48 ತಯುಲ .ಜತಿ 1.00 0.008 460397949542

402 NHM ಹೋಟಮಯ ಫನ್ ಹುಚಚಮಯ 43 ನಂದೋಷಯ .ಜತಿ 1.00 0.008 952718328523

403 NHM ಷ.ಫ.ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಫೈಯಮಯ 269 ಷಸವಳಲ್ಲ್ು .ಜತಿ 0.80 0.008 494851421055

404 NHM ಫ.ಡಿ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ದಯವಮಯ 268 ಬಳಲಯು .ಜತಿ 1.00 0.008 882812070457

405 NHM ಫ.ಫ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಫುಯುಡಮಯ 150 ಹಱಳಷಯ .ಜತಿ 0.80 0.008 85746625521

406 NHM ರಭ ಫನ್ ಬಫು 39 ಭಲಡಿಹಯ .ಜತಿ 0.80 0.008 793664516670
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407 NHM ಯಭೋಶ್ ಫ.ಡಿ ಫನ್ ದಯವಮಯ 268 ಬಳಲಯು .ಜತಿ 0.80 0.008 793886464346

408 NHM
a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå 83 ¨Á¼ÀÆgÀÄ .ಂಖಡ 3.36 0.008

409 NHM gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨Á§Ä 90/2 ಔುನನಹಱಳ .ಂಖಡ 1.00 0.008

410 RKVY ಫ.ಎಮ್ ಯತನಔಯ ಫನ್ ಭಣವೋಗೌಡ 124 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 4.22 0.12 461034075685 64191167373

411 RKVY
ಅಭಯೋಂದರನಥ್ ಫನ್ ಲಜಮೋಂದರ 

ಶವಭ

565 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 12 0.13 532742254369
64191167373

412 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 25 ನಂದೋಷಯ ಶಮನಯ 0.38 0.07 703495583503 64191167373

413 RKVY ಸುಭತರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭರೂೋಗೌಡ 100 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 2.06 0.10 533756232099 64191167373

414 RKVY ಉೋಂದರ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 268 ಔಲಲ ಶಮನಯ 1.25 0.07 993896357118 64191167373

415 RKVY ನರಮಣ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 81 ಫಂಷೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 0.26 0.20 563487538290 64191167373

416 RKVY ಷ.ವ.ದಳಔಯ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 204/2 ಹಱಷ ಶಮನಯ 4.33 0.07 677429074815 64191167373

417 RKVY ನಖರಜು ಫನ್ ಫೈಯೋಗೌಡ 83 ಶಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.14 0.07 956545420673 64191167373

418 RKVY
ಹೋಂದರ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯತನವಭಯ 

ಶಖಗಡ

4 ಫೈದುವಱಳ ಶಮನಯ 37 0.20 298140116507
64191167373

419 RKVY ಫಲೋಫಮಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಂಜಳಟಿಟ 213 ಔಲಲ ಶಮನಯ 2 0.10 746113772677 64191167373

420 RKVY ಚಿದಂಫರ್ ಫನ್ ಬದರೋಗೌಡ 205/2 ಹಱಷ ಶಮನಯ 4.05 0.28 493321333839 64191167373

421 RKVY
ಎ.ಆರ್.ರಲೋಫಲೋ ಫನ್ ಎಂ.ರಲೋಫಲೋ 152 ಅತಿತಹಯ ಅ.ಸಂ 0.26 0.10 336937399948

64191167373

422 RKVY ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 198/2 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 2.09 0.07 722212168363 64191167373

423 RKVY ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 247 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 2.1 0.10 522728769092 64191167373

424 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಱೋಗೌಡ 386 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 1.31 0.16 629404089652 64191167373

425 RKVY
ವಯಲ್ ರಲೋಫಲೋ ಫನ್ ಜಲೋವೋಫ್ 

ರಲೋಫಲೋ

33 ಹಳವ ಅ.ಸಂ 1.12 0.10 399304687001
64191167373

426 RKVY ಶ್ಳಧರ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 99 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 10.22 0.07 319059446668 64191167373

427 RKVY ನಹೋಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 138/2 ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 1 0.07 831271218810 64191167373

428 RKVY ರಭಔಯ ಫನ್ ಬೈಯೋಗೌಡ 290 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 4.34 0.12 798950183016 64191167373

429 RKVY
ತಯನಥ್ ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 44 ಫಖಗಸಹಲೋಡು ಶಮನಯ 0.36 0.10 647553140688

64191167373

430 RKVY ಧಭಯಪಲ್ ಫನ್ ಔಯಮ 13 ಔುನನಹಳುಳ ಶಮನಯ 2.1 0.20 511607011223 64191167373

431 RKVY ಸುಫಬೋಗೌಡ ಫನ್ ರಂಹೋಗೌಡ 185 ಹಂತಲಯು ಶಮನಯ 12.33 0.23 389885683601 64191167373

432 RKVY ದೋವರಜ್ ಫನ್ ಬೈಯ 90 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 1.03 0.72 780804648863 64191167373

433 RKVY ಗೌಯಭಮ ಷಲಂ ಹಲವಣಣ 1 ರಲೋಔವಱಳ ಶಮನಯ 2 0.09 520303573856 64191167373

434 RKVY ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 36 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 1.02 0.16 329448927176 64191167373

435 RKVY ಲಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ ಫನ್ ಮಧವಗೌಡ 1 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 2.34 0.15 492347777540 64191167373

436 RKVY ಭೈತಿರ ಷ.ವ  ಷಲಂ ಭಶೋಂದರ 32 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 3.15 0.25 322676510870 64191167373

437 RKVY ಂತಭಮ ಷಲಂ ದಮಮಯ 104 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 1.07 0.13 748422138889 64191167373

438 RKVY ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 1 ಫಟಟಹಯ ಶಮನಯ 2.07 0.15 640917728889 64191167373

439 RKVY ಎಂ.ಎಸ್.ಭಯತಿ ಷಲಂ ಜಮರಮ್ 214 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 300 0.50 229548225261 64191167373

440 RKVY ಸುನತ ಜ ಷಲಂ ಉಭೋಶ್ 53 ಶಸಖಲ್ ಶಮನಯ 6.38 0.15 721842829688 64191167373

441 RKVY ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲಂ ಸುಫಬಮಯ 313 ದೋವವೃಂದ ಶಮನಯ 2 0.90 64191167373

442 RKVY ವಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲಂ ಆದತಯ 438/2 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 2.1 0.15 543910646138 64191167373

443 RKVY ತಿೋಥಯ ಷಲಂ ಅಣಣಗೌಡ 127 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 1.07 0.16 226113858499 64191167373

444 RKVY ಯುದರಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 39 ಔಡುವಱಳ ಶಮನಯ 1.38 0.16 889537390410 64191167373

445 RKVY ಅಯುಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಮಯ 177 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 0.27 0.15 35155293650 64191167373

446 RKVY ಳೈಱ ಷಲಂ ಲೋಯ 128 ಜಿ.ಶಲಸಱಳ ಶಮನಯ 60.16 0.31 710784357307 64191167373

447 RKVY ಆಯತಿ ಷಲಂ ಸುಧೋರ್ 263 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 1 0.20 902965929862 64191167373

448 RKVY ಮಳಲೋಧಭಮ ಷಲಂ ಹಖಣಣಗೌಡ 18 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 14.23 0.20 829364321872 64191167373

449 RKVY ಅನುಸಲಮ ಷಲಂ ರಲೋಷೋಶ್ 35 ಹಱೋಷಯ ಶಮನಯ 7.25 0.44 782236601096 64191167373

450 RKVY ಅಚಯನ ಷಲಂ ಹೋಹನ್ 315 ಫೈದುವಱಳ ಶಮನಯ 5 0.20 251954214882 64191167373

451 RKVY ದೋತ .ವ ಷಲಂ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ 335 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 2.18 0.09 606856422127 64191167373

452 RKVY ಜನಔಭಮ ಷಲಂ ಶಯೋಗೌಡ 286 ಊಯುಫಹ ಶಮನಯ 8.29 0.13 760273265080 64191167373

453 RKVY ಯುಕ್ಕಮೋಣಿಮಭಮ ಷಲಂ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 307 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 1 0.13 224934760763 64191167373

IPM

RKVY ಯಂತಿರೋಔಯಣ



454 RKVY ದೋವಕ್ಕ ಎಂ.ಎಂ. ಷಲಂ ನರಮಣಗೌಡ 159 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 1 0.13 451079236531 64191167373

455 RKVY ಇಂದುಭತಿ ಷಲಂ ೋಹೋಶ್ 251 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 2.22 0.22 253505912482 64191167373

456 RKVY ಶೋಭಮರನ ಷಲಂ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ 10 ಅಣಜಲಯು ಶಮನಯ 0.3 0.29 384943158636 64191167373

457 RKVY ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಭಂಜುನಥ 299 ಉಹಗೋಹಱಳ ಶಮನಯ 4 0.09 343357066531 64191167373

458 RKVY ಯೋಖ ಷಲಂ ಅಭಯೋಂದರನಥ್ 564 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 5.04 0.35 619283008920 64191167373

459 RKVY ನಟಿನ ಷಲಂ ಸುಂದರೋಶ್ 3 ಔಲಡಹಱಳ ಶಮನಯ 0.18 0.25 820407628892 64191167373

460 RKVY ವನತಭಮ ಷಲಂ ಹನುಭಂತರವ್ 5 ಔಭಮಯಹಲೋಡು ಶಮನಯ 2.17 0.13 272008229685 64191167373

461 RKVY ಗಮತಿರ ಷಲಂ ನಹೋಶ್ ಗೌಡ 205 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 4.18 0.25 804118367012 64191167373

462 RKVY ಭಂಜುಳ ಷಲಂ ಭಶೋಶ್ 76 ಔಣಚಲಯು ಶಮನಯ 5 0.13 799955101219 64191167373

463 RKVY ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ಭರೂೋಗೌಡ 12, 14, 16 ಇಂದರವಱಳ ಶಮನಯ 2 0.15 641479837945 64191167373

464 RKVY ಖಂಖಭಮ ಷಲಂ ದಮೋಗೌಡ 301 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 2.03 0.25 674481701399 64191167373

465 RKVY ಅಕ್ಷ್ತ ಷಲಂ ಸತಿೋಶ್ 119 ಮಷಲೋನಹಱಳ ಶಮನಯ 1.15 0.25 754803020546 64191167373

466 RKVY
ಜವಂತ ಶಱಡನ ಷಲಂ ನಫಯಟ್ 

ಶಱಡನ

85 ಔುಂದಲಯು ಅ.ಸಂ 3 0.08 342562258788
64191167373

467 RKVY ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 124 ಶಲಸಷಯ ಶಮನಯ 1.27 0.16 661611047671 64191167373

468 RKVY ಅಳಲೋಸ ಫನ್ ಜವಯಮಯ 29 ಔಭಮಯಹಲೋಡು ಶಮನಯ 5 0.33 797360314420 64191167373

469 RKVY ಚನನಮಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 128 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 2 0.128 345686607568 64191167373

470 RKVY .ಫ.ನರಮಣ್ ಫನ್ ಫೈಯಮಯ 126 ಪಲ್ುಗಣಿ ಶಮನಯ 1.25 0.25 339486884919 64191167373

471 RKVY ಸುಧ ಷಲಂ ದಯವಣಣಗೌಡ 77 ಅಣಜಲಯು ಶಮನಯ 2 0.16 709990219291 64191167373

472 RKVY ರಯಂಔ ಫನ್ ರದೋಪ್ 214 ಊಯುಫಹ ಶಮನಯ 4 0.25 697278008797 64191167373

473 RKVY ಕಲೋಯ ಷಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 54 ಹನುಭನಹಱಳ ಶಮನಯ 1.37 0.09 756140748024 64191167373

474 RKVY ಸಲಮಯಔಱ ಷಲಂ ಸತಿೋಶ್ 249/2 ಪಲ್ುಗಣಿ ಶಮನಯ 26.16 0.25 652723809720 64191167373

475 RKVY ಶಲತಿರ ಷಲಂ ಸುಫಬೋಗೌಡ 81 ಫದಯಹಱಳ ಶಮನಯ 1.35 0.09 721868883102 64191167373

476 RKVY ಳರೋದೋಲ ಷಲಂ ಚಂದುರ 57 ಫಣಔಲ್ ಶಮನಯ 1.25 0.35 361265648615 64191167373

477 RKVY ಷಂಚಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 43 ನಡಹಲೋಡು ಶಮನಯ 1.1 0.16 651086558435 64191167373

478 RKVY ವಲೋಭೋಗೌಡ ಫನ್ ಖಂಹೋಗೌಡ 95 ಶಲಮ್ಳಲ್ು ಶಮನಯ 2 0.12 721361665165 64191167373

479 RKVY ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಷೋಶ್ಲೋಗೌಡ 29 ನಡುಲನಮಡಕಲ್ ಶಮನಯ 5.33 0.07 461379102583 64191167373

480 RKVY ಸುಯೋಂದರ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 75, 79 ಬಳಲಯು ಶಮನಯ 0.59 0.10 627026893577 64191167373

481 RKVY ನಂದೋಶ್ ಫನ್ ಉದದೋಗೌಡ 31 ಇಂದರವಱಳ ಶಮನಯ 3.38 0.10 921135729581 64191167373

482 RKVY ಲಂಔಟೋಶ್ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜೋಗೌಡ 30 ಭಧುಖುಂಡಿ ಶಮನಯ 1.34 0.16 268272285589 64191167373

483 RKVY ಅನ್ರ್ ಪಷ್ ಫನ್ ಬಫಜನ್ 26 ಷಲೋಳಹಲೋಡು ಶಮನಯ 3.33 0.13 867411918165 64191167373

484 RKVY ಅಬಱಷ್ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ 83 ಅತಿತಹಯ ಶಮನಯ 1.28 0.10 254794203087 64191167373

485 RKVY ರಮಗೌಡ ಫನ್ ಲೋಯಗೌಡ 176/13 ಮಲನಷಯ ಶಮನಯ 3.03 0.00 353345025953 120001223586

486 RKVY
ಶಚ್.ಎಂ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 94 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 4.37 0.56 585139369764

63710100004702

487 RKVY
ಷ.ಆರ್.ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ 

ರಭಗೌಡ

138/3 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 1.02 0.55 917913466418
108301010003552

488 RKVY ಲೋಣ ಡಿ.ಷ. ಫನ್ ದನಔರ್ 214/1 ಔಡಿದಳು ಶಮನಯ 2 0.59 778961178537 5392101001036

489 RKVY ಲತರ ಷಲಂ ಸುಧಔರ್ 208 ಹಱಷ ಶಮನಯ 1.13 0.24 442624696552 64191167373

490 RKVY ವಸಂತಭಮ ಷಲಂ ಈಯೋಗೌಡ 70 ಭೋಔನಖದದ ಶಮನಯ 2.35 0.09 534865981203 64191167373

491 RKVY ಳಸುದೋವ ಫನ್ ರಭ 136 ತಲೋಟದಲಯು ಶಮನಯ 3.00 0.70 339486884919 64191167373

492 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 138 ಶಲಯನಡು ಶಮನಯ 0.30 0.70 709990219291 64191167373

493 RKVY ಚಿನನಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ ಮಱಖನಡು ಶಮನಯ 0.70 697278008797 64191167373

494 RKVY ಲಷ್ುಣಗೌಡ ಫನ್ ಲ್ಚುಚಗೌಡ 140 ಶಲಯನಡು ಶಮನಯ 4.07 0.70 756140748024 64191167373

495 RKVY ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 105, 106 ಶಭಮಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 2.28 0.15 652723809720 64191167373

496 RKVY ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 2 ಫಳಖರ ಶಮನಯ 3.15 0.51 721868883102 64191167373

497 RKVY ಚಿನನಮಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 83 ಮಱಖನಡು ಶಮನಯ 3.36 0.51 361265648615 64191167373

498 RKVY ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನಖ 77 ಫಳಖರ ಶಮನಯ 2.00 0.03 651086558435 64191167373

499 SMAM
ವರನಔ ಫಯಯಸ್ ಕಯಸತರನಲೋ ಷಲಂ 

ಯತನ್ ಕಯಸತರನಲೋ

172
ಔಳಸ

ಶಮನಯ 4.35 0.1995

500 SMAM ಫೃಂದ ಲಔರಮ್ ಷಲಂ ಲಔರಮ್ 92 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 4.00 0.349

RKVY ಯಂತಿರೋಔಯಣ

SMAM



501 SMAM ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲಂ ಯುದರೋಗೌಡ 42 ಉದುವ ಶಮನಯ 2.00 0.349

502 SMAM ಎ.ಎಲ್.ಶ್ುಭ ಷಲಂ ಸುಬರಮ 57 ಅತಿತಹಯ ಶಮನಯ 0.33 0.409

503 SMAM ನಖಯತನ ಷಲಂ ಭಂಜುನಥ 52 ಕ್ಕಯುಖುಂದ ಶಮನಯ 1.13 0.499

504 SMAM ನಷಯಕ ಷಲಂ ಲಲೋಸ 88 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 7.22 0.349

505 SMAM ಡಿ.ಆರ್.ರಪಷಱೂ ಷಲಂ ಫಟಟೋಗೌಡ 34 ಶಖಗಯವಱಳ ಶಮನಯ 1.03 0.499

506 SMAM ಸಂಗಿೋತ ಷಲಂ ಚಂದರಳೋಕರ್ 26 ಉದುವ ಶಮನಯ 2.07 0.499

507 SMAM ಜನಔಭಮ ಷಲಂ ದೋವಸಜಯ 115 ಜಿ.ಅಖರಷಯ ಶಮನಯ 2.22 0.349

508 SMAM ಆಯತಿ ಲಲೋಸ ಷಲಂ ಲಲೋಸ 88 ಭಲಡಸವ ಶಮನಯ 4.15 0.1995

509 SMAM
ಷ.ಆರ್.ಲ್ರತ ಷಲಂ ಷ.ಆರ್.ರಜಳೋಕರ್ 113

ಕ್ಕಯುಖುಂದ
ಶಮನಯ 3.22 0.449

510 SMAM
ಷ.ಫ.ಪವಯತಭಮ ಷಲಂ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 11

ಅಣಜಲಯು
ಶಮನಯ 2.37 0.1995

511 SMAM ಟಿ.ಎಸ್.ಳಣಿ ಷಲಂ ಫ.ಎಸ್.ಅಜಿತ್ 295 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 24.18 0.1595

512 SMAM ದೋವಭಮ ಷಲಂ ಔೃಣೋಗೌಡ 217 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 2.23 0.0598

513 SMAM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ನಂಹೋಗೌಡ 175 ಉದುವ ಶಮನಯ 2.20 0.1

514 SMAM
ನಹೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯಗೌಡ 138

ಹಲೋಣಿಫೋಡು
ಶಮನಯ 1.00 0.1

515 SMAM ಪವಯತಭಮ ಷಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 292/6 ಉದುವ ಶಮನಯ 4.06 0.1

516 SMAM ಸುಫಬೋಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 214/3 ಹಱೋಭಲಡಿಹಯ ಶಮನಯ 1.31 0.1

517 SMAM ನಂದೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 12 ಭುತಿತಹಷಯ ಶಮನಯ 6.22 0.1

518 SMAM
ಷ.ಜ.ರಹೋದ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಜಿನನಮಯ

29
ಸಂವ

ಶಮನಯ 3.01 0.0312

519 SMAM ಷ.ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 112 ಶಭಮಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 2.00 0.2

520 SMAM ಹೋಹನ್ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 26 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 2.00 0.6

521 SMAM ಔಭಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲಂ ಳೋಷ್ಗಿಯಮ 34 ಔುಂದಲಯು ಶಮನಯ 2.20 0.75

522 SMAM
ಷ.ವ.ಲನಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಚಂದಮಯ 1/1.

ಸಂವ
ಶಮನಯ 10.07 0.6

523 SMAM ಖಂಖಭಮ ಷಲಂ ಜನಧಯನಮಯ 110 ತಲೋಟದಲಯು ಶಮನಯ 2.20 0.75

524 SMAM ತಭಮಣಣಗೌಡ ಫನ್ ತನಮ 289 ಭಲಡಿಹಯ .ಂಖಡ 1.00 0.1495

525 SMAM ರಜು ಫನ್ ರಲೋಔಮಯಗೌಡ 709 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 7.00 0.1995

526 SMAM ಳೋಕರ್ ಫನ್ ಔಲಯ 104 ತಯುಲ .ಂಖಡ 2.00 0.1995

527 SMAM ವೋನ ಫನ್ ಮಮಱ 492 ಪಲ್ುಗಣಿ .ಂಖಡ 1.98 0.1495

528 SMAM ಫಲೋಫಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 84 ಅಯಭನ ತಲ್ಖಲಯು .ಂಖಡ 2.00 0.339

529 SMAM ಔಭಲ್ ಷಲಂ ಷಲಯಖ 289 ಔುನನಹಱಳ .ಂಖಡ 1.00 0.128

530 SMAM ಖುಯುವ ಫನ್ ಚ್ಲ್ೂ 57 ಭೋಔನಖದದ .ಂಖಡ 1.30 0.289

531 SMAM ಖಜೋಂದರ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 98 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.06 0.75

532 SMAM ಫಲೋಫಭಮ ಷಲಂ ಹಲಲೋಗೌಡ 175 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 2.05 0.75

533 SMAM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 166/4 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 4.10 0.75

534 SMAM ಚಂದುರ ಜಿ. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 124, 126 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 6.14 0.75

535 SMAM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಚನನೋಗೌಡ 182 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 3.00 0.75

536 SMAM ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಜನಧಯನ 175 ತಲ್ಹಲೋಡು .ಂಖಡ 4.00 0.75

537 SMAM ಜಿನನ ಫನ್ ಈಯ 138 ಸಂವ .ಂಖಡ 3.00 0.75

538 SMAM ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲಂ ವಂಖ 143 ಸಂವ .ಂಖಡ 4.38 0.1

539 SMAM ಶಚ್.ಜಿ ಉದಮ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 175 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 3.20 0.08

540 SMAM ಖುಯುವ ಫನ್ ಬಡು 16 ಅಣಜಲಯು .ಂಖಡ 5.00 0.116

541 SMAM ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಹಲಲೋಗೌಡ 12 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 6.00 0.7385

542 SMAM ಯದಭಮ ಷಲಂ ತಿಭಮ 121 ಔಳಸ .ಂಖಡ 2.00 0.0895

543 SMAM ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 50/10 ಸಂವ .ಂಖಡ 2.00 0.75

544 SMAM ಜಮಭಮ ಷಲಂ ಅಚುಚತಗೌಡ 141/1 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 2.00 0.75

545 SMAM ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 140 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.00 0.75

546 SMAM ಹಲಲೋಗೌಡ ಫನ್ ಫುಡಡೋಗೌಡ 63 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 3.00 0.75

547 SMAM ಯತನಔಯ ಫನ್ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 163 ಭಯಸಣಿಹ .ಂಖಡ 1.00 0.1

SMAM



548 SMAM ಮಂಔ ಫನ್ ಷಲ್ಮಯ 183 ಸಂವ .ಂಖಡ 1.00 0.3

549 SMAM ರಲೋಔಮಯ ಫನ್ ರಭ 519 ಸಂವ .ಂಖಡ 1.00 0.3

550 SMAM ಒಫಮಯ ಫನ್ ರಭ 517 ಸಂವ .ಂಖಡ 4.00 0.3995

551 SMAM ಫ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಬಫುಗೌಡ 434 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 1.10 0.75

552 SMAM ಅಚುಚತ ಫ ಆರ್ ಫನ್ ರಭ 135 ತಲೋಟದಲಯು .ಂಖಡ 3.00 0.75

553 SMAM ಸಂಜಿೋವ ನಮಔ ಫನ್ ಬಫುನಮಔ 151 ಭಯಸಣಿಹ .ಂಖಡ 4.10 2.5

554 SMAM ಚಂದುರ ಫನ್ ಚನನ 175 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 2.20 0.75

555 SMAM ಯುಕ್ಕಮಣಿ ಷಲಂ ಹಲಲೋಗೌಡ ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 0.75

556 SMAM ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 175 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.18 0.75

557 SMAM ಎಂ..ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ದಮಮಯ 434 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 2.00 0.75

558 SMAM ಳೋಷ್ಮಯ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 150 ಬಳಲಯು .ಂಖಡ 2.00 0.419

559 SMAM ಯದ ಷಲಂ ಅಣಣ ಔಳಸ .ಂಖಡ 2.00 2.5

560 SMAM ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 550 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 2.20 0.145

561 SMAM ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ರಮ ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 2.20 0.2925

562 SMAM ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ದುಹಗೋಗೌಡ 134/3 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.05 0.7

563 SMAM ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 76 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.05 0.7

564 SMAM ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಳಗೌಡ 42 ತನುಡಿ .ಂಖಡ 1.30 0.7

565 SMAM ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ 46/3 ತನುಡಿ .ಂಖಡ 2.05 0.7

566 SMAM ಯತನಔಯ ಫನ್ ತಭಮಣಣಗೌಡ 76 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.30 0.7

567 SMAM ಲಂಔ ಫನ್ ಔಳವೋಗೌಡ 238 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 6.00 0.7

568 SMAM ಗಿಯಜಭಮ ಷಲಂ ಅನಂತ 612 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 1.14 0.7

569 SMAM ವೋನ ಫನ್ ಮಮಲ್ 492 ಪಲ್ುಗಣಿ .ಂಖಡ 2.00 0.2495

570 SMAM ತಭಮಣಣ ಫನ್ ತನಮಪ್ 289 ಔುನನಹಱಳ .ಂಖಡ 1.00 0.2495

571 SMAM ಡಿ..ಔಯಮ ಫನ್ ನಯಭೋವೋ 255 ಫ.ಶಲಸಱಳ .ಂಖಡ 3.00 0.499

572 SMAM ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಈಯ 108 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 2.00 0.2925

573 SMAM ರಭ ಫನ್ ಭಂಜ 306 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 0.39 0.2925

574 SMAM ದೋವ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 945 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 2.26 0.2925

575 SMAM ಚಂದರ ಫನ್ ಭಂಜ 915 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 4.00 1.0675

576 SMAM ರಲೋಔಮಯಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟಮಯಗೌಡ 109/12 ಮಲನಷಯ .ಂಖಡ 4.20 0.75

577 SMAM ಬಫು ಫನ್ ಸೋಂಔರ ಭೋವೋ, 136/2 ತನುಡಿ .ಂಖಡ 4.38 0.75

578 SMAM ಜಿ.ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಖುಯುವ ಭೋವೋ 137 ತನುಡಿ .ಂಖಡ 4.32 0.75

579 SMAM ಖಜೋಂದರ ರಶದ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 138/1 ತನುಡಿ .ಂಖಡ 4.38 0.75

580 SMAM ಚಂದುರ ಫನ್ ಭಯೋಗೌಡ 65/1 ಶಲಯನಡು .ಂಖಡ 1.00 0.75

581 SMAM ಚನನ ಫನ್ ಬಡು 289 ಭಲಡಿಹಯ .ಂಖಡ 1.00 0.123

582 SMAM ಚಂದರರಜಮಯ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 98 ಭಯಸಣಿಹ ಶಮನಯ 2.20 0.0675

583 SMAM
ಹರಹಲೋಯ ಡಿ.ಔುನನ ಫನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಔುನನ 55/2 ಔುನನಹಱಳ

ಶಮನಯ
1.14 0.135

584 SMAM ರಭೋಗೌಡ ಫನ್ ದಮೋಗೌಡ 536 ಗೌಡಹಱಳ ಶಮನಯ 1.00 0.135

585 SMAM ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಈಯೋಗೌಡ 97 ಇಂದರವಱಳ ಶಮನಯ 1.18 0.10125

586 SMAM ಸಣೋಯಶ್ ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಯುದರಮಯ 41 ಭೋಖಲ್ೋಟ ಶಮನಯ 2.31 0.135

587 SMAM ಯತಿೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 84/1 ಫಕ್ಕಕ ಶಮನಯ 0.38 0.135

588 SMAM ಭಹಂತ್ ಫನ್ ಸಣೋಯಶ್ ಭಲತಿಯ 76 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 2.00 0.0675

589 SMAM ಸಣೋಯಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 297 ದಯದಹಱಳ ಶಮನಯ 2.04 0.0675

590 SMAM ಬಸಮಯ ಫನ್ ವದದಮಯ 336 ಜಲೋಖಣಣನಷಯ ಶಮನಯ 2.00 0.03375

591 SMAM ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 164 ಹಲೋಣಿಫೋಡು ಶಮನಯ 1.28 0.0675

592 ಭಧುವನ ಸುದಶ್ಯನ್ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 129/36 ಶಯೋಫೈಲ್ ಶಮನಯ 3.00 0.75

593 ಭಧುವನ ಳವಣಣ ಫನ್ ಔುಮಯೋಗೌಡ 128/38 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಶಮನಯ 0.15 0.75

ತಲ್ಲೂಔು :ನ.ರ.ಷಯ

SMAM

ಖಸಗಿ ಭಧುವನ

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ ಭೌತಿಔ



1

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಔೃಷ್ಣ.ಫ.ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 66/3, ಔಸಬ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.0612 600080258307 1453101010035

2

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 64 ಔಸಬ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.045 370591683856 5393101000960

3

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಸತಯನರಮಣ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.0702 656232843482 1453101017032

4

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 61 ಔಸಬ .ಜತಿ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.072 825054965561 520191037291625

5

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ದುಖಗ.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.081 298950697712 420250010066540-1

6

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಎಂ..ಚಿನನ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 19 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.18 0.0162 346252716356 420250010090520-1

7

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಭಶೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7, 45/1 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.09 511027191416 420250010055730-1

8

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಳೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 5/2 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0628 432174300948 420250010029600-1

9

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಎಂ.ಡಿ.ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ದೋವಮಯ 49 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.06 483829197326 420250010048380-1

10

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಎಂ.ಎನ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ 

ಎಂ..ನಖರಜರವ್ 24 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 429753427511 420250010038100-1

11

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಎಂ.ಎಸ್.ನಹೋಂದರ ಫನ್ 

ಎಂ.ಸುಬಬರವ್ 2 16, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 612187889555 420250010031050-1

12

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಟಿ.ಫ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಟಿ.ಭಸಕರ್ 58 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.04575 246697442803 420250010056420-1

13

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಶಚ್.ಷ.ನಖಬಲಷ್ಣ್ ಫನ್ ಕಡಮಯ 

(ಜಿ..ಎ. ಶಲೋಲ್ಡರ್ ಶಚ್.ಷ.ಳೋವದರ 

ಫನ್ ಶಚ್.ಕಡಮಯ) 22 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0825 966416996543 420250010015460-1

14

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಎಂ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ 

ಎಂ..ನಖರಜರವ್ 45/-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 699686591642 420250010038080-1

15

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಟಿ.ಫ.ನಖರಜ ಫನ್ ಬಸಕರ್.ಟಿ 59 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.051 453172160459 420250010056410-1

16

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಷ.ಷ.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಎ.ಲ.ಔೃಷ್ಣಮಯ 11,  9 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 907259077996 420250010065050-1

17

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಔಯನರಮಣ ಫನ್ 

ನಖರಜರವ್ 26/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 370963632534 583250010013870-1



18

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಸುಳೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ನಖರಜ್.ಟಿ.ಲ 60 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.12 448204782523 420250010085190-1

19

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಷ.ಷ.ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಎ.ಲ.ಔೃಷ್ಣಮಯ 12, 9/6, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.15 682995335285 420250010037570-1

20

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ

ಎಂ.ಎಸ್.ನಖಬಲಷ್ಣ್ ಫನ್ 

ಎಂ.ಸುಬರವ್ 16/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.92 0.144 861768422517 420250010030040-1

21

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಟಿ.ಫ.ಳರೋನಳಸಭಲತಿಯ ಫನ್ ಟಿ.ಭಸಕಯ 58/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.04575 511922963613 420250010050950-1

22

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷ್ಧಹ ಸಷಮಧನ ಟಿ.ಫ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಟಿ.ಭಸಕರ್ 59/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.051 617321225453 420250010046860-1

23 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಧನಂಜಮ.ಫ. ಫನ್ ಫ.ಲ.ಫಲಭಮೋಗೌಡ 41/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.84 0.01008 762071015131 156001011000089

24 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ..ಔುಯಯಷಲೋಸ್ ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 75/* ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.02376 740519422715 583250010032430-1

25 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎನ್.ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಶಚ್..ಳೋಷ್ಗೌಡ 58-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.93 0.01116 329821899273 420250010081650-1

26 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎಸ್.ಬಲ್ಚಂದರ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸಸುಫರಭಣಯ 1/-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.94 0.02328 586081711758 420250010081360-1

27 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜಗೌಡ.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 91/232 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0084 786650120239 620190034425

28 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಷ.ಠಔಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಗೌಡ 81/30 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 364071566879 620190005223

29 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವÉೆ ೈ.ಫ.ರಭೋಲ ಷಲೋಂ ಳರೋಪಲ್ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 243896598595 120000758078

30 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಶಚ್.ಳರೋಪಲ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 93 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.15 0.0138 223719048456 620190018040

31 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಆರ್.ರಭಔಯ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 98 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 249824145213 1453101007880

32 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಂ.ಳಸುದೋವ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 51 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 560675161023 583250010025640-1

33 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಹಜಯತ್ ಯಡಿಡ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಡಿಡ 21/1,5/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 442775479086 620190029969

34 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದಳಔಯ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 81 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.42 0.01704 407701682376 54028388262

35 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಮಲ್ತಿ.ಐ.ಷ ಷಲೋಂ ಫ.ಟಿ.ೋಗಿೋಶ್ 14/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 612128503248 583250010035300-1

36 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಜನೋಸತಯನ್ ಷಲೋಂ ಸತಯನರಮಣ 8/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 619717131946 64026132409

37 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಜಯ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ

111, 113, 114, 

111/ಡಿ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.01164 335274597232 146101011000049

38 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್.ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 200/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.29 0.01548 325303130422 1453101007739

39 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಿ.ಎನ್.ಯತನಔಯ ಫನ್ 

ಜಿ.ಎಂ.ನಖಗೌಡ 132/1, 96/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 539189953419 54028408406

40 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ.ೋಖ ಫನ್ ಭಂಜ 6/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.00888 665750282795 583250010017680-1

41 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ವ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಷ.ವ.ಚಿನನಗೌಡ 89/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.03 0.01236 436646072049 120000280363

42 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಯೋಶ್.ಶಚ್.ಫ ಫನ್ ಬಭೋಯಗೌಡ 51/2 , 37/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 726281564712 583250010014840-1

43 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭುದುದಸಜಯ 2/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 359564142385 120001151869

44 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಸತಯನರಮಣ.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸಮಯ 53/ ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.66 0.01992 835693963875 32132749372

45 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಳನಂದ ಫನ್ ಫಲೋಫಗೌಡ

37/2-4,38/-4, 

41 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 475614098193 64132642759

46 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ವ.ನಖ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 86, 3, 4/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.00696 324275070139 620190060603

47 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಜಿ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಮಯ 78 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.98 0.02376 609051548397 0-9132200000871

48 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಔ.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ.ಎಂ 52/5, 48/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.85 0.0222 368252111501 1453101010438

49 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವ.ಜಿ.ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 41/2-2 , 37/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.38 0.00456 365394510947 12000592973

50 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಜಿ.ಟಿ.ತಿಭಣಣ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.77 0.02124 616357830736 583250010033090-1

51 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಲಔುಮರ್ ಫನ್ ಅಮಯಗೌಡ 21/-2, 39 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.36 0.01632 826420309747 120000988513

52 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಂೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 82/* ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 684888291264 583250010055670-1

53 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರವತಿ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 35/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 413197019550 620190035928

54 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಹÉಚ್.ಆರ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಎನ್.ರಭಚಂದರ 115 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.44 0.00528 276002394171 64038892751

55 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ.ರಭಚಂದರ ಫನ್ ನಖಗೌಡ

111/1ವ, 111/2ಡಿ, 

117/-1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.53 0.01836 595183113441 1453101007042

56 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಜಿ.ಹÉಚ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ 

ಶಯಮಣಣಗೌಡ 38/* ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.05 0.0126 820216470151 64026853170

57 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಕಳಗೌಡ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 10/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 575062928686 305500101001949

58 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಂ.ಎಂ.ಭಯುಳ ಫನ್ 

ಭೃತುಯಂಜಮಳಟಿಟ 84/* ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.44 0.01728 250514532053 54028389356



59 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ¸ವ.ಆರ್.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 103/, 121/7, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.59 0.00708 933628101980 0-9132200000664

60 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ..ಜಲೋಸ್ ಫನ ಷ..ಜಲೋವಫ್ 106/4, 246/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.0102 759945078056 539310119000837

61 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 54, 37 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 375829646566 64032413593

62 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭಚಂದರ.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 79/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 813798365889 31979988876

63 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಂತ್.ಫ.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ 23 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.41 0.00492 432466617073 583250010015230-1

64 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಳೋಲ್.ಫ.ಎಂ ಷಲೋಂ ಎನ್.ಎನ್.ಔೃಷ್ಣ 28, 118 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.0108 905965125814 0-9142200022800

65 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧಔಯ.ಲ.ಷ ಫನ್ ಲ.ಎನ್.ಔೃಷ್ಣ 21 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 438887744049 620190035860

66 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ರಲಷೋಶ್ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಢ 54 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.0102 649466436247 620190002357

67 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ.ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 38, 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 790850994727 620190030180

68 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಷ.ಉಮಶ್ಂಔಯ ಫನ್ 

ಎಂ.ಕಳಗೌಡ 44/3, 50/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.94 0.01128 662500284701 64136954945

69 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಹಲೋಲಂದಶವಭ.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ 

ಯಂಖಮಯಗೌಡ 54 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.39 0.01668 234230315325 583250010031490-1

70 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ರಜರಮ್.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಳಂಖಮಯ 12 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 752233661761 0-9012200042643

71 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 64 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.00804 552286880702 583250010058290-1

72 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ.ತಭಮಮಯಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 15, 8, 49,54 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.37 0.01644 737641774121 620190016371

73 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜ.ಎಂ.ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 73 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.63 0.00756 250613096937 39106913026

74 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಳವಣಣ 70 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.00792 720531445268 120000457333

75 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಎಸ್.ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 122, 137, 231 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 604645761735 0-9132200002484

76 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಆರ್.ಉಮ ಷಲೋಂ ಸತಯನರಮಣ 38/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.01092 269166100801 1453101009960

77 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಸಭಥಯಗೌಡ ಫನ್ 

ಷ.ಲ.ಸತಯನರಮಣಶವಭ 38/1, 161/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 651930275842 1453101018512

78 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ.ಎಂ.ನಖ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 105, 104, 104 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.81 0.02172 428929657791 1453101001137

79 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ದುಖಗಗೌಡ 1411 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 563843007792 120001499667

80 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಲ.ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 78/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.37 0.01644 979135954149 156001011000086

81 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಳನಂದ.ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 66, 64 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.00768 993030387744 420250010059610-1

82 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಲ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ ಬಟಟ 82/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.21 0.01452 933106230582 583250010031230-1

83 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್.ಯಂಖನಥ ಫನ್ ಯುದರೋಗೌಡ 64 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 956266151547 0-9142200005795

84 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಸನನ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರಗೌಡ 77, 5, 4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.29 0.01548 396830079349 620190007967

85 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಜಿ.ಭಂಜ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 293, 34/2, 35 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 947274370605 1453101004567

86 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್..ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಒಫೋಗೌಡ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.00912 903677578423 120000965652

87 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ..ಫನನ ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 34/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.006 584300656710 1453101012042

88 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂಡಿಔುಂಜು ಫನ್ ವಗಿಯಸ್ 59 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.00876 541135222102 1453101013738

89 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಿ.ಡಿ.ವಲೋಭಣಣ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 89/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 514988965804 583250010035680-1

90 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಫ.ದೋವರಜ್ ಫನ್ ಎ.ಜಿ.ಫಳಳಮಯಗೌಡ 110 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 790227160368 1453101017100

91 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ Àೆ್ಯಂತಿ ಷಲೋಭ ಎಂ.ವ.ಲಂಔಟೋಶ್ 127 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 567092594850 54028406497

92 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಮಂತಿ.ಎನ್. ಷಲೋಂ ಸುಯೋಶ್.ಷ.ಎಸ್ 72/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.03 0.01236 960669695238 0-9142200024765

93 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಲೋಷೋಶ್.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 42 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.17 0.01404 619297614123 1453101010462

94 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ್ಔÀೆ್ಷ್ಮಣ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 95, 122,1222 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 700127577320 1453101006960

95 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಲೋನ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಔಯುಣಔಯಳಟಿಟ 226 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.00984 274050004353 0-9142200008140

96 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚï.ವ.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಆರ್.ಚಂದರೋಗೌಡ 20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 565611575389 1453101005830

97 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 8, 13, 75 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.01176 800879589335 420250010043820-1

98 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ.ಂಣಣ ಫನ್ ಕಡಗೌಡ 47, 48, 53 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 899471025803 620190015447

99 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 20, 115, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 454484660693 620190057680

100 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಟರಜ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 34 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.01188 510146863115 420250010074590-1

101 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮೋಗೌಡ 81-4, 812 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 347325863991 620190042288

102 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್.ವ.ಡಿ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 116 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.00924 443189773352 620190042299

103 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್.ಚಂದರೋಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 51, 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 576678317984 1453101000649

104 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳಸುದೋವ.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 104, 105 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.62 0.01944 290409006072 1453101006314

105 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಂದಯೋಶ್.ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 86 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 520528533248 64029332846

106 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಸÉೆಲೆೋಭದತತ.ಎನ್.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸುಫಬಮಯಗೌಡ 34 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.36 0.01632 523047853485 620190017603

107 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ.ಆರ್.ಫಷ್ಟಮಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 29, 35 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.73 0.00876 804007996514 620190026129

108 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವ.ಎಸ್.ಳಸು ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 81/41, 811 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.71 0.00852 866002656876 42477110000116

109 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಸ್.ಆರ್.ಮಳಲೋಧ ಷಲೋಂ 

ವ.ಎ.ಧಭಯಮಯ 81-1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.01056 387965136184 64102300627

110 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭೋಲ ಷಲೋಂ ಹಜಯತ್ ಯಡಿಡ 12, 13, 14, 15 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 977146412200 620190010415



111 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಯುಣಔಯಳಟಿಟ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಳಟಿಟ 225 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 906163691557 0-9142200001224

112 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ.ಎ. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 17/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 764671155800 1453101016627

113 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಂ.ಷ.ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ 

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ.ಎಂ.ಎನ್

10,  11 , 16,  70, 

107 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 339777252092 620190033432

114 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳೋಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿನನೋಗೌಡ 70 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.35 0.0162 631490826461 620190003565

115 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

Àೆ್ಯಔೃತಿ.ಶಚ್.ಲೈ ಷಲೋಂ 

ಶಚ್.ಷ.ಮಶ್ವಂತ್ 57, 62 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.00924 477691927642 620190046974

116 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಜಿರಫ ಷಲೋಂ ಭಹಭದ್ ಖನ್ 23, 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.00996 744783011419 12297100000545

117 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔÉ.ಎನ್.ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 11/2, 77 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.006 909179625226 120001043412

118 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಹಷ್ಯ.ಶಚ್.ಲ ಫನ್ 

ಎ.ಎಸ್.ಲಂಔಟೋಶ್ಭಲತಿಯ 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 520524494028 120001131387

119 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ವ.ರಂಖಣಣ ಫನ್ ಎಸ್.ಷ.ಚಿನನೋಗೌಡ 87/-1, 3 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.0024 788475629051 120000795677

120 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಸಂಬರಭ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸತಯನರಮಣಶವಭ 161, 39/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 398600505317 1453101017058

121 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 25, 28, 108 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.53 0.01836 846379563027 620190034786

122 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದಳಔಯ.ಎಸ್.ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 92 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 392627186147 620190029051

123 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ.ಆರ್.ಭಂಜಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 27, 16, 29 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.54 0.01848 205536595956 12477100000005

124 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ..ಅಂಫಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 82 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.01092 779556851256 12297100001473

125 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಯಮಣಣ.ಫ.ಜಿ ಫನ್ 

ಫ.ಎಸ್.ಖುಯುಭಲತಿಯ 87, 3, 33 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.02 0.01224 853792034875 620190040031

126 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ.ಆರ್.ಔೃಷ್ಣಮಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 8120 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 608920247953 1453101008479

127 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಂಜುಎರಯಸ್ ಫನ್ ಟಿ.ಲ.ಏರಯಸ್ 52/3, 53, 54, 55, 56 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 336832975103 1453101006334

128 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 25 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.94 0.02328 455444741675 1453101013894

129 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಭಲ್ ಷಲೋಂ ಭಶೋಶ್ 86 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.84 0.01008 657322518732 0-9132030002531

130 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲಜಮಔುಮರ್.ಷ.ಎಂ ಫನ್ 

ಭಂಜಗೌಡ 36/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.07 0.01284 286228567501 1453101001792

131 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಟಿ.ನಂದೋಶ್ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 43, 46, 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 672714410617 54028386810

132 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಸನನ.ಎ.ಎ ಫನ್ ಆನಂದಗೌಡ 32/2, 31/, 36 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 751234451093 583250010006420-1

133 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಗುಳಟಿಟ ಫನ್ ನಂದಯಳಟಿಟ 13/ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 463064342763 64038090291

134 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಇ.ಐ.ಳೋಷ್ಣಣ ಫನ್ ಐಮಯಗೌಡ 21, 21 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.67 0.02004 694086997564 1453101005896

135 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.79 0.02148 312109516757 1453101006804

136 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಹÉಚ್.ಟಿ.ರದೋ ಫನ್ 

ಎ.ಟಿ.ತಭಮಮಯಗೌಡ 67/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.33 0.01596 447791015668 120000278229

137 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಂದಯೋಶ್.ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ

61/2ಫ, 83/1, 1/2, 

70/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 388270520931 583250010000140-1

138 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಭಮದ್ ಖನ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ ಖನ್ 29, 37, 19 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.97 0.02364 390084425517 12297100000839

139 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಯತನಔಯ.ಶಚ್.ಟಿ ಫನ್ 

ಶಚ್..ತಿಭಮೋಗೌಡ 16/2, 44/1,43/4, 89 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 621347534541 64124239816

140 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ..ಳಸುದೋವಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 59, 114 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 616586275499 1453101011062

141 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಲ.ರಭಔಯ ಫನ್ ಳಸುದೋವಮಯಗೌಡ 53/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.44 0.01728 934342359222 620190004999

142 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವಲೋಭದತತ.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 54 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.0132 769508016568 1453101006131

143 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎನ್.ಯತನ ಷಲೋಂ ನಳಯಣ 95 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.59 0.01908 566842034579 1453101005450

144 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಲ.ನಖರಜ್ ಫನ್ ಲಂಔಟಗಿಯರವ್ 62/1, 62/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.01044 430369785556 0-9132200003901

145 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎನ್.ಳವಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ 

ಫ.ಶಚ್.ನಂಜುಂಡಳಟಿಟ 26/2, 6/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.40 0.0168 576662050850 1453101008638

146 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭೋನಳವಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ ಫ.ಎನ್.ಳವಶ್ಂಔರ್ 6/5, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 670436643213 1453101013729

147 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವ.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 116 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.00588 743646153854 1453101012047

148 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲೈ,ಟಿ.ಔಸಲತಯ ಷಲೋಂ ಲೈ.ಎಸ್.ತಿಭಮ 2, 17 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.32 0.01584 777557351317 420250010048730-1

149 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋನಥ್.ಲೈ.ಟಿ ಷಲೋಂ ತಿಭಮ.ಲೈಎಸ್ 1, 3, 5 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.71 0.02052 757043188179 420250010099750-1

150 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಆರ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಯುದರಚರ್ 177 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 400416439580 1453101011076

151 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲ.ಎಂ.ರಸನನ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 27 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.0024 985423016926 1247710000016

152 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ.ಎಂ.ವ ಫನ್ ಚಿನನಮಯಗೌಡ 70 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.42 0.01704 976996356724 120002176510

153 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 758306801265 18950100017413

154 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್.ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 38/2, 863 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 592650073551 64160251761

155 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷಟಟಮಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 13, 207 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.01188 575905655544 54028406792

156 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಧುಳಟಿಟ. ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಣಣಳಟಿಟ 921 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 222211347241 18950100005434

157 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ವ.ಷಲರೂೋಗೌಡ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 88, 14, 69 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.28 0.01536 661094490075 5393101001318



158 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋಲ ಯನ ಭಷಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋಂ  

ಹೋಹನ 131 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 85893154286 620190021278

159 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್.ಷ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 1/2, 10/4, 70/2, 83/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 754222694345 583250010000230-1

160 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ªಲಜಮಔುಮಯ ಷಲೋಂ 

ೋಗಿೋಶ್.ಶಚ್.ಎಂ 186 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 691829241018 120001090406

161 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸರಲೋಭ ಷಲೋಂ ವಗಿಯಸ್ 49, 126, 127 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.00732 283469282124 620190007140

162 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಆಚರ್ 45 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.0078 591269332673 1453101010527

163 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಭಹಭಮದ್ ಪೈಯಲೋಜ್ ಫನ್ 

ಶಬ್ ಜನ್ ಶಬ್ 187 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.15 0.0138 228404599025 120001047564

164 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಜೋಶ್.ಎ.ಜಿ ಫನ್ ಎ.ಲ.ಖಣೋಶ್ 87/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.00732 752325803443 0-9132200047132

165 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಯೋಶ್.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 51 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.006 562841959939 5393119001027

166 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 57, 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 632300537607 583250010009660-1

167 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಈಯಮಯಗೌಡ 9, 95, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 802930542658 420250010046130-1

168 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಬರಹಂ ಫನ್ ವಗಿಯಸ್ 58, 59 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.0108 619940047715 1453101017405

169 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹÉಚ್.ಎಸ್.ರಲೋಣ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 77, 05, 4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.97 0.01164 664214832243 62190006279

170 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎ.ಫ.ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ 

ಎ.ಜಿ.ಫಳಳಮಯಗೌಡ 199.  35 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.06 0.01272 597077763895 54028394059

171 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲನಲೋದ್ ಔುಮ.ಶಚ್.ಜಿ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಫ.ಖಣೋಶ್ 52 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.1188 268404379529 64073944108

172 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಜಿ.ಲ್ರತ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಂ.ನಖರಜ 186, 54 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.18 0.01416 699366675293 0-9132200020115

173 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್.ಆ ಷಲೋಭ ವಲೋಭೋಗೌಡ 80 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.01176 221360742608 1453101012045

174 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಷ.ವಲೋಭಮಯ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 80 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 841452175760 145310102046

175 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ .ಲ.ಭತತಮ ಫನ್ .ಷ.ವಗಿಯಸ್ 195 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.47 0.00564 932655001251 1453101004820

176 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಯತಿ.ಷ.ವ ಷಲೋಂ ದಮಔಯ 45 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.00468 526437405818 620190010754

177 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಂ.ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 8/1, 16 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 789058649645 620190005110

178 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 501, 54/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 429597048678 1453101012311

179 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಂತಲೋಷ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಳವಣಣ 70/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.00792 619255110607 64024416937

180 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ ಫನ್ ಒಫಮಯಗೌಡ 112/1, 109 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.01188 252259919523 583250010013440-1

181 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ.ಎಸ್.ಳವಣಣ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 91 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.01488 200479284970 620190001727

182 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ನರಮಣಸಜಯ ಫನ್ ಅಷಸಜಯ 5/7, 8/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.00672 341736415711 54028389561

183 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ..ಅವಷವೋಪ್ ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 155/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.12 0.01344 862030403888 620190003350

184 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಲಜಮಔುಮರ್.ಡಿ.ಎನ್ ಫನ್ 

ಭಂಜಗೌಡ 71, 79 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.49 0.01788 352971010329 120001794083

185 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಯಸವತಿ ಷಲೋಂ ಳವಸಜಯ 106 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 664301436524 5393119000613

186 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದೋವವ ಫನ್ ಅಂತಲೋಣಿ 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.00684 949367714734 1453101009727

187 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಮ್.ಡಿ.ಸೋಱ ಡೋಲಸ್ ಫನ್ 

ಎಮ್.ಒ.ದೋವವ 65/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 958167606048 1453101011096

188 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಟರಜ ಫನ್ ಳರೋಧಯ 110 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 496648778939 64053926873

189 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಯಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿಮಮರ್ 142 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.01176 348868527330 520101264700462

190 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಂಖಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 231 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 924162586935 620190009748

191 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 87/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 759097676893 1453108014631

192 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಗೌಡ (ಜಿ..ಎ 

ಶಲೋಲ್ಡರ್ ರಜಳೋಕರ್ ಫನ್ 

ಯಂಖಗೌಡ) 11-1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 539088395941 583250010012820-1

193 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ªಲ.ಲ.ರಜು ಫನ್ .ವ.ವಗಿಯಸ್ 160/13, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.17 0.01404 429675436169 5393101001331

194 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ .ವ.ವಗಿಯಸ್ ಫನ್ ಚಷಲೋ 160/6, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.00696 914972095122 1453101004040

195 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ವ.ಚಯಣ್ ಫನ್ ಚಿದಂಫರ್ 11/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.0114 620768809140 090250010180850-1

196 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ªಲಶ್ವನಥ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯಗೌಡ 82, 85 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.17 0.01404 474852826635 1453101012288

197 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಫಲೋಫಗೌಡ 77 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 0.0024 792385094540 1453101007592

198 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಳರೋನಳಸಭಲತಿಯ.ಎಂ.ಟಿ ಫನ್ 

ತಿಭಮೋಗೌಡ 7/1, 7/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.41 0.01692 286206236091 620190030690

199 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸï ಫನ್ ನಖಗೌಡ 10/3, 70/1, 1/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.68 0.02016 735696745863 12297100001707

200 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜಪಷುಱೂಖನ್ ಫನ್ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 181/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 262449693978 583250010024080-1

201 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸನನ..ಎ ಫನ್ ಅಂತಲೋಣಿ 304 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 806378032441 0-9132210004479

202 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಈಯನಮಕ 101/, 102,103, 53 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.23 0.01476 957687349676 12297100001019

203 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಅನಲ್.ಷ ಫನ್ ಔುವಯನ್ 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.00504 588241248902 583250010024460-1

204 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ವÉೆಂಔಟಯಭಣ.ಎ.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಎ.ಲ.ಳರೋನಳಸರವ್ 51 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.00732 858514104713 620190003441

205 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ರಂತ್.ಎ.ಲ ಫನ್ 

ಎ.ಎಸ್.ಲಂಔಟಯಭಣ 188 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.45 0.0174 824977806634 120000979212

206 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

Àೆ್ಯಕಶ್.ಎ.ಲ ಫನ್ 

ಎ.ಎಸ್.ಲಂಔಟಯಭಣ 188 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 983800055363 120000992585

207 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಭಱಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಜನಯಧನಮಯ 3, 14, 9/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.13 0.01356 713409976761 120001522213



208 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟಮಯಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 23, 25 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 576464963907 583250010025620-1

209 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಜಮಯಂಖ ಫನ್ ಯಗುತಿ 141 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.00696 407194425977 0-91422000003440

210 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 4-1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 575648059523 120001512760

211 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್.ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಸುಫರಭಣಯ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 882057321926 120000974509

212 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಂ.ಲೋದವತಿ ಷಲೋಂ ಫ.ಲ.ಳರೋಔಂಠ 75, 104 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 570371585949 14531010003775

213 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಂ.ನಖರಜ್ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 164 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 992690934647 620190004900

214 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಔÉ.ಟಿ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ 

ಷ.ಎಂ.ತಭಮಮಯಗೌಡ 8, 49 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.31 0.01572 442012401344 620190001171

215 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಚಂದÀೆ್ಯಳೋಕಯ ಫನ್ ರಭನಮಕ 26 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.69 0.00828 967666786132 410250011143730-1

216 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯೋಭರಜ್.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರಗೌಡ 15, 16 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.00672 401005854930 620190024326

217 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಜ.ಆರ್.ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 2/6, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 893625233548 583250010000030-1

218 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎಸ್.ನಖÉೆೋೆಂದರ ಫನ್ 

ವದದಗೌಡ 84/, 13/ 75, 76, 8 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.01176 670316193371 420250010014980-1

219 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ 178 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 459530029093 12477100000518

220 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎಸ್.ಳೋಷ್ಗೌಡ ಫನ್ 

ವದದಗೌಡ 35 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.24 0.00288 797427109821 120000992857

221 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಚ್ೋತನ್.ಫ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋಔಂಠೋಗೌಡ 76/8, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.00996 524221476314 1453101014536

222 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಭುಮತಜ್ ಫೋಖಂ ಷಲೋಂ ಅಹಭಮದ್ 

ಖನ್ 142/2, 142/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.75 0.021 569211869408 1453101017126

223 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸಲತ ಷಲೋಂ ಯತನಔಯ 66, 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.30 0.0156 807991954785 64136144465

224 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಫ.ಎನ್.ಳವಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ನಖಬಲಷ್ಣ್ ರವ್ 24 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 420501222399 0-9142200010799

225 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಡಿ.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಆರ್.ಧಭಯಮಯಗೌಡ 184 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 785636506671 583250010019690-1

226 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 157, 133 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 256085016676 1453101003758

227 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಸತಯನರಮಣ 26/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.65 0.0198 683335733110 583250010005320-1

228 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯುದರಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 2, 6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.09 0.01308 961643970535 520101265132349

229 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸದಳವ.ಶಚ್.ಎಲ್ ಫನ್ ಲ್ಚಚಗೌಡ 28, 39 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 995812135466 420250010005780-1

230 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಎಸ್.ೋಹೋಶ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 42 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.92 0.01104 898216021358 64046352352

231 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ೋಷನನನ್ ಫನ್ .ಷ.ವಗಿಯಸ್ 114 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 597462119628 64044975866

232 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ವ.ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 70 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.46 0.01752 936150169983 1453101014216

233 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಸ್.ಷ.ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 11/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 270384761535 620190020456

234 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 354 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 567474434854 620190030792

235 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ್ಣುಮಕ.ಷ.ಫ ಫನ್ ಫಲಭಮಮಯಗೌಡ 46 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.27 0.01524 468543483809 620190015470

236 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಎನ್.ರಲೋಣ ಫನ್ ಆನಂದಗೌಡ 32 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.48 0.00576 331370998359 1453101017461

237 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಷ.ಎಂ.ಶಲನನಮಯ ಫನ್ 

ಷ.ಎನ್.ಭಂಜಗೌಡ 72, 122 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.32 0.01584 331690857910 0-9132200005962

238 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 70/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0084 603386098216 0-9132200021864

239 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎಸ್.ಯಲರಜ್ ಫನ್ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ 99/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.00768 591623538464 0-9132200061532

240 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳರೋಭತಿ ಷಲೋಂ ಳರೋಧಯ 99/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.62 0.01944 285823903340 120001287336

241 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ.ಡಿ ಫನ್ ದೋವಶಹಡ 52 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.27 0.01524 782619774165 1453108014590

242 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷ.ಎನ್.ನಖರಜ್ ಫನ್ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.07 0.01284 511959565180 0-9132200016726

243 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಶಚ್.ಶಚ್.ನರಮಣ ಫನ್ ಷಲ್ಣಣ 34 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.00348 532124857332 420250010098720-1

244 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಳವಣಣ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 35 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.00384 931949095535 420250010028820-1

245 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದೋವರಜ್ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 43 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 407613742415 620190031435

246 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಷ.ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಕಳಗೌಡ 30/7, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 422532735949 420250010065170-1

247 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಎಸ್.ಜಮರಭ ಫನ್ 

ಸಣಣಮಯಗೌಡ 44 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.26 0.00312 751971753750 420250010093970-1

248 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಅಶ್ವತ್ ಫನ್ ಫಲಭಮಮಯಗೌಡ 33, 78, 79 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 484389235248 64032001579

249 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ರಭದಸ್..ಎನ್ ಫನ್ ನರಮಣ 110/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 341355203176 64030977419

250 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎಸ್.ಎಂ.ಸಭಮದ್ ಫನ್ ಹಶದದೋನ್ 

ಬಯಯ 109 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.012 847478384278 85043783679

251 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋಲ ಷಲೋಂ ಚಲಠಭಣಿ 32/4, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.30 0.0036 76189533747 0-9132200006627

252 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.00936 656232843482 1453101017032

253 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಂದಯೋಶ್ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 38, 39, 42 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 0-9142210020479

254 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ಸುಫರಭಣಯ 46 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.0066 416741514637 1453101014390

255 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 60/2, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 493512353564 1453101002911

256 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಲ್.ನಖರಜ್ ಫನ್ ಫವತರಂಖ 203 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 851809714682 12297100003259

257 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದಮಜ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಜಿ.ಸುಯೋಶ್ 1/3, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.1392 219006165422 1453101009416

258 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 124 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.40 0.0168 603863712259 520101073981547

259 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ Àೆ್ಯಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 641 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.006 370591683856 5393101000960



260 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಜಿ.ಸುಧಔಯ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಎಸ್.ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯ 102 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.01488 437342183273 54028413018

261 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಆರ್.ಗಿಯೋಶ್ ಕತಿಯಷೋಮನ್ ಫನ್ ಯುದರ 23 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.0108 929072723747 1453101015742

262 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಫರಭಣಯ.ಫ.ಎಸ್. ಫನ್ ಫ.ಳೋನ 39, 41, 299, 300 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.63 0.01956 782731237144 156001011000481

263 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಶಚ್.ಡಿ.ಯಲಶ್ಂಔರ್ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಎಲ್.ಠಔ 184 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.53 0.01836 548699067983 1453101007504

264 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹಲವ ಫನ್ ರಭಮಯ 259, 217, 278 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 223472484816 120001059295

265 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಔಯಮ 163 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.00732 341541506394 120000942726

266 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್.ಸುಫರಭಣಯ ಫನ ರಭಮಯ 46/2, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 614083946891 1453101016079

267 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಫ.ಎಸ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಜಿ.ಯಭಣಣ 32 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0084 536267832873 0-9132200008244

268 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ

ಎನ್.ಜಿ.ನಹೋಂದರ ಫನ್ 

ಷ.ಲ.ಖಣೋಶ್ಭಲತಿಯ 6/1, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.00936 626958182815 410250011052000-1

269 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವÁಸು ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 37, 125 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.79 0.02148 280482397096 58325001003740-1

270 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭುತತ 174 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.0192 583250010034430-1

271 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಯೋವಣ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 54 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.01176 567917167874 0-9132030000470

272 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ದುಖಯ ಫನ್ ಸಣಣ 68 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.58 0.00696 709982219088 0-9132030000499

273 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್Àೆ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 68 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.0114 279413290507 0-9132200006911

274 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಇ.ನಖಮಯ ಫನ್ ಈಯಮಯ 16 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.024 749109303297 0-9142200013978

275 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಷಲ್ ಫನ್ ಭಂಜ 54, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.74 0.00888 236875865148 420250010081020-1

276 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಅಣಣ ಫನ್ ಔಯಮ 64 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 728628602052 620190007763

277 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಶೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7, 45 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.0144 511027191416 420250010055730-1

278 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ವೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 5 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.0096 432174300948 420250010029600-1

279 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಂ.ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಭಯುಳ 39 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 655114732361 1453101010974

280 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಳೋನನಮಕ 27 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.006 232343755911 1453101017184

281 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಸುನಮಕ 74 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0084 370976021156 0-9132200015241

282 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 371 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.12 0.01344 698944704677 620040032237

283 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎ.ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಅನಂತನಮಕ 45/1, 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.0072 245175906435 120001290155

284 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ನಖನಮಕ 45/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.0048 582630761787 420250010072280-1

285 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಸುಧಔಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 44/4,41/2 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.37 0.00444 926081854163 12477100000007

286 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎಸ್.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.47 0.01764 575595236374 1453101006706

287 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭಖರ ೋಡ ನವಯಹಣ ಎನ್.ಫಸವರಜ್ ಫನ್ ನಚಿಜ 135.  128 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.0084 620698603549 64130638313

288 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳಳನಂದ.ಶಚ್.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಹೋಗೌಡ 66/2, 64 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.50 0.0975 993030387744 420250010059610-1

289 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರಳೋಕಯ.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 28 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.55 0.10725 266947687094 420250010125440-1

290 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಣಣಹನುಭಂತ ಫನ್ ಚೌಡಫಲೋಲ 53/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 469467786594 0-9132200015946

291 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ತ.ಷ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣ 10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 1.00 0.195 606586549630 12297100004608

292 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಪೌಲ್ಲಸ್.ಎಂ.ಲ ಫನ್ ವಕ್ಕಯ 90, 91 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.57 0.11115 442919971894 1453101014123

293 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಯವಂಹ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 59 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.56 0.1092 620643607271 120000753160

294 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಗಿಯೋಶ್ ಕತಿಯಷೋಮನ್ ಫನ್ ಯುದರ 23 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 929072723747 1453101015742

295 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ಸುಫರಭಣಯ 46/1, ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 416741514637 1453101014390

296 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎನ್.ಆರ್.ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 46/2, ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 614083946891 1453101016079

297 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಔಯಮ 57 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.60 0.117 508062181093 0-9132200007088

298 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಹನುಂತ 65 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ ಔಂದು 1 0.60 0.117 279413290507 0-9132200006911

299 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಸ್.ಳರೋಭತಿ ಷಲೋಂ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ 99/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 1.00 0.195 285823903340 120001287336

300 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎರಲದೋ.. ಫನ್ ..ತಲರೋಸ್ 174 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.33 0.06435 621183957334 1453101009847

301 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ನಮಕ 17 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 245838279658 420250010074950-1

302 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 5 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಬಱ ಔಂದು 1 0.60 0.117 432174300948 42025010029600-1

303 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಲರೋಸ್.. ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 174/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 0.80 0.156 988150848676 52010107378317

304 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಎಂ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಫ.ಡಿ.ಭಂಜಗೌಡ 51/2, 52, 53, 55 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಬಱ ಔಂದು 1 1.00 0.194 570183368865 0-522500101116501

305 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಚಿನನನಮಕ 2/2, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಬಱ ಔಂದು 1 0.40 0.078 955735642879 420250010051150-1

306 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ನಮಕ 47 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಬಱ ಔಂದು 1 0.60 0.11597 349991773677 420250010093610-1

307 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲ್ವಂಖ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ .ಜತಿ ಲ್ವಂಖ 1 1.10 0.11 6.56233E+11 1453101017032

308 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲ್ವಂಖ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 60/2, ಔಸಬ .ಜತಿ ಲ್ವಂಖ 1 0.80 0.08 493512353564 1453101002911

309 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲ್ವಂಖ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 66/3, ಔಸಬ .ಜತಿ ಲ್ವಂಖ 1 0.60 0.06 600080258307 1.4531E+12

310 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲ್ವಂಖ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಷ.ಡಿ.ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ 

ದುಖಗನಮಕ 6 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ಲ್ವಂಖ 1 1.20 0.12 5.76962E+11 420250010096430-1

311 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲ್ವಂಖ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 52 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ಲ್ವಂಖ 1 0.80 0.08 432174300948 420250010029600-1

312 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ದಮಜ.ಶಚ್.ಎಂ ಷಲೋಂ 

ಶಚ್.ಜಿ.ಸುಯೋಶ್ 1/3, ಔಸಬ .ಜ ಜಮಕಮ 1 1.00 0.1000 2.19006E+11 1453101009416

313 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭ 61 ಔಸಬ .ಜ ಜಮಕಮ 1 1.00 0.1000 825054965561 520191037291625

314 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ Àೆ್ಯಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 641 ಔಸಬ .ಜ ಜಮಕಮ 1 0.50 0.0500 370591683856 5393101000960

315 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಷ.ಡಿ.ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ 

ದುಖಗನಮಕ 6 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಜಮಕಮ 1 1.10 0.1100 5.76962E+11 420250010096430-1

316 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದುಖಗ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಜಮಕಮ 1 0.90 0.0900 298950697712 420250010066540-1



317 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎನ್.ಎಸ್.ಯಂಜಿತ್ ಫನ್ ಸುಂದಯೋಶ್ 111 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 1.00 0.303 949460067392 583250010012080-1

318 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಪಷುಱೂಖನ್ ಫನ್ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 181/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.80 0.2424 262449693978 583250010024080-1

319 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್.ಜಿ.ಎ ಫನ್ ಅಣಣಮಯಗೌಡ 134 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.80 0.2424 904039938227 583250010026930-1

320 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಡಿ.ಎನ್.ಶೌಷರ್ಧಯ ಫನ್ ಎಲ್.ಡಿ.ನಲೋನ್ 60/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 1.00 0.3032 531726803867 583250010038780-1

321 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಎಸ್.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ತಿಭಮಮಯನಯ್ಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.40 0.1212 575595236374 1453101006706

322 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಅಹಲ್ಯ ಷಲೋಂ ನರಮಣರವ್ 105 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.40 0.1212 285936842217 64031309448

323 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಎ.ಎಸ್.ನರಮಣಶವಭ ಫನ್ 

ಳೋಷ್ಗೌಡ 33/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.40 0.1212 847923598588 1453101002437

324 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಂದಯೋಶ್ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 38 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜತಿ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 1.00 0.306 951481611498 0-9142210020479

325 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯೋವತಿ.ಷ.ಆರ್ ಷಲೋಂ ಷ.ವ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 15 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.38 0.1162 478441977297 620040033490

326 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎನ್.ಲಜಮ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 26 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.75 0.2295 886259736992 0-865101028987

327 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫೋಫ ಷಲೋಂ ವಕ್ಕಯ 116 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.32 0.097 545543658271 1453101013740

328 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಂ..ರಜು ಫನ್ ಎಂ.ಐ.ಪೌಲ್ಲಸ್ 95, 96 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 1.60 0.4896 852133370134 18950100014188

329 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೈ.ಎಸ್.ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7/22 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 1.00 0.306 511027191416 420250010055730-1

330 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಎನ್.ಫ.ಚನನಷೋಶ್ವ ಫನ್ 

ಎನ್.ಜಿ.ಫಷ್ಟಮಯಗೌಡ 141/5, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.4 0.1207 711352689226 520291015971630

331 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎನ್.ಫ.ಲ್ಕ್ಷಿನರಮಣ ಫನ್ ಫಟೋಗೌಡ 111/9, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.40 0.1224 293081739690 64027165626

332 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸಲಯ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.65 0.19825 419969794216 420250010037220-1

333 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಭಂಜುನಥ.ಲೈ.ಎನ್ ಫನ್ 

ನಖನಮಕ 45, 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.60 0.183 582630761787 420250010072280-1

334 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 6/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ 1 0.26 0.07875 576961697383 420250010096430-1

335 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಯಗುಚಂದರ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 15, ಯಗುಚಂದರ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.28 0.75 330714616627 330714616627

336 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಷ.ಟಿ.ದಮನಬ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 87/2, ಷ.ಟಿ.ದಮನಬ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.75 474940086230 474940086230

337 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಲ್ತ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕರ್ 70/6, ಲ್ತ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 1.00 847035263212 847035263212

338 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಸಜಯ 18ಅನಲ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಸಜಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 4.16 0.75 896878423045 896878423045

339 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಳರೋನಳಸಸಜಯ ಫನ್ ಗಿಯಮಸಜಯ 18ಳರೋನಳಸಸಜಯ ಫನ್ ಗಿಯಮಸಜಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.75 773373681553 773373681553

340 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಎಸ್.ಷ.ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ11/1, ಎಸ್.ಷ.ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 6.25 0.75 270384761535 270384761535

341 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಯಭೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7ಯಭೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ .ಂ ಅಡಿಷ 1 2.30 1.00 338283138221 338283138221

342 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಎನ್..ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 49ಎನ್..ಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.75 991980382702 991980382702

343 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ನಖಣಣ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 35/8, ನಖಣಣ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.75 7487221558122 7487221558122

344 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಞರಔಟರ್ ಹಯೋಶ್,ಷ.ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 78/4, ಹಯೋಶ್,ಷ.ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.04 0.75 626491510584 626491510584

345 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಫರಹಮರಂಹೋಶ್ವಯ ಫಭಯಸ್ಯ

226, 171, 171/6, 

171/8,171/2, 134 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 10 4.00 904039938227 510101007263576

346 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ ದುಗಂಬ ಫಭಯಸ್ಯ 141/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 13.14 2.80 811290869299 3055210000005

347 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ.ಅನನಸಣೋಯಶ್ವಯ ಫಭಯಸ್ಯ

28/3, 29, 113,28/1, 

28/4, 27/1, 33, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 12 2.80 6749008248875 305521010000006

348 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ ಲನಮಔ ಫಭಯಸ್ಯ

60/4,60,61,58/4,58/

2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 10 2.80 667193761619 305521010000012

349 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋ.ಶಮ ಯೈತಯ ಫಭಯಸ್ಯ 43,203, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 12 2.80 867149530813 3052101000002

350 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಳರೋನಧ ಪಭಯಸ್ಯ 94,91,92/2,91 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 13 2.80 305521010000015

351 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಫ.ಎಂ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಫ.ಡಿ.ಭಂಜಗೌಡ 51/2, 52, 53, 55 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5.20 0.75 570183368865 0-522500101116501

352 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಲಲ್್ನ್.ಎಂ.ಜ ಫನ್ ಜಲೋಮ 131 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.75 554781242751 64024097453

353 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ

ಭಮತಜ್ ಫೋಖಂ ಷಲೋಂ ಅಹಭಮದ್ 

ಖನ್ 62/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.39 0.75 569211869408 1.4531E+12

354 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಳಣಿ.ಎನ್.ಷ ಷಲೋಂ ನಯೋಂದರ 152/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.35 0.40 580009807326 63600100001508

355 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಜ.ಎಸ್.ಭಯತಿ ಷಲಂ ವದದ 284/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 13.29 0.40 463042115939 1453101004332

356 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಳವರಶದ್.ಶಚ್.ಎನ್ ಫನ್ ನಳಯಣ 140/3. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.20 0.40 867149530813 1453101010822

357 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.32 0.40 758306801265 1.89501E+13

358 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 18 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.40 252039202726 8.65101E+11

359 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಲೈಮಕ್ಕತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಹಯೋಶ್.ಷ.ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 81 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.40 415841420646 583250010006410-1

360 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ವಲೋಱರ್ ಡಿ ಶೈಡರೋಷ್ನ್ ಮುನಟ್ ಎನ್.ಡಿ.ರಂತಿ ಷಲೋಂ ಎಂ.ವ.ಲಂಔಟೋಶ್ 127/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 6.37 2.85 567992594850 54028406497

361 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ರವ್. ಫನ್ ಪಷ 1,60,161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 2.00 892154680045 0-9132200039186

362 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 641 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.10 2.00 370591683856 5393101000960

363 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಆರ್.ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.38 2.00 656232843482 1453101017032

364 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಎಂ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ ನಖರಜರವ್ 46 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5.39 2.00 699686591642 583250010020670-1

365 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಔಯನರಮಣ ಫನ್ ನಖರಜರವ್ 25 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 9.09 2.00 370963632534 420250010038160-1

366 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಎಂ.ಆರ್.ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ರಭಗೌಡ23/2,, 24/2, 25/6, 25/2,25/9, 18ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5.11 2.00 252039202726 865101010977

367 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್

ಲೈ.ಎಸ್.ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸಮಯ 50, 48 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.80 2.00 835693663875 32132749372

368 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಲೈ.ಟಿ.ಳರೋನಥ್ ಫನ್ ತಿಭಮ .ಲೈ.ಎಸ್ 5/1,3,13,2,17 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 2.00 757043188179 420250010099750-1

369 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 43,,71/1,62,68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 2.00 603386098216 0-9132200021864

370 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 16, 14, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5 2.00 581962527012 42025001001420-1



371 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಲ.ಎ.ರಭ ಫನ್ ಅೋಗೌಡ 112/, 35/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5 2.00 575279659205 620190025874

372 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಎ.ಶಚ್.ಕ್ಕಯಣ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ 87/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 4 7.00 878078395623 0-913820001674

373 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಶಚ್.ಎಸ್.ಭೋಗರಜ್ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಜಿ.ಳವಣಣ 180 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 15 9.74 660197470060 520361023068374

374 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ನಹೋಶ್ ಆರ್ ಷಲಳರ ಫನ್ 

ಯುದರ.ಷ.ಎನ್ 2,27,240 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 8 10.00 932190408395 583700080000220-1

375 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಷ.ಲ.ರಭಔಯ ಫನ್ 

ಳಸುದೋವಮಯಗೌಡ.ಜಿ.ಎಸ್ 53/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.24 0.18 934342359222 520101073980133

376 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ರಭಚಂದರ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 8.02 10.00

377 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ರವ್. ಫನ್ ಪಷ 1,60,161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 10.00 0-9138280001693

378 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 11 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.65 10.00 270384961535 560931000749985

379 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಎಲ್.ಜಿ.ಭಂಜಮಯಗೌಡ ಫನ್ 

ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 92/1,90 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.32 10.00 682987918922 583700500000400-1

380 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ರಭಫಲೋಲ 94 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 0.77 10.00 560931000749770-1

381 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ  ಷ.ಸುಯೋಂದರ ಫನ್ ಷಲಲ್ೂ 60, 61 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 5.03 10.00 317484769517 560931000752497

382 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಫೈಯ 38 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 4.00 10.00 383933590959 120002185480

383 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ರಲೋಷೋಶ್ ಗೌಡ.ಎಸ್.ಎನ್ ಫನ್ 

ಎಸ್.ಆರ್.ನಖಗೌಡ 72/2,58/4,  58/2,62/4, 73, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 13.22 10.00 667193761619 583700500000420-1

384 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಎಲ್.ಡಿ.ನಲೋನ್ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 44/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 7.17 10.00 329004812810 583700500000410-1

385 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಶಚ್.ಎಸ್.ನಖಲ್ಕ್ಷಿಮ ಷಲೋಂ 

ಎಂ.ಆರ್.ಯಲಶ್ಂಔರ್ 47/1, 39/1,38/2,47/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 4.04 10.00 454949316163 1453296000001

386 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಚ್ೋತನ್.ಷ.ಎನ್ ಫನ್ ನರಮಣ 31 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 7.20 10.00 407715181242 305526040000010

387 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಜಪಷುಱೂಖನ್ ಫನ್ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 181/2, 142/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 9.32 10.00 262449693978 560931000750370

388 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಎಂ.ಜ.ಲಲ್್ನ್ ಫನ್ ಜಲೋಮ 131, 127 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 4.00 10.00 545781242751 305526010000010

389 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಗಿಯೋಶ್ ಕತಿಯಷೋಮನ್ ಫನ್ ಫ.ಯುದರ 23 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.10 10.00 929072723747 1453101015742

390 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ

ಎಂ.ಆರ್.ಸಲಮಯನರಮಣ ಫನ್ 

ರಭರವ್ 27/5, 27/6 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.23 10.00 473726235800 0-9142200015040

391 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಷೌಸ್ ಎನ್.ಷ.ಕ್ಕೋತಯನ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 39 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 8.400 312280239699 583250010032320-1

392 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಷೌಸ್ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 9.125 312109516757 1453101006804

393 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಷೌಸ್ ಫಱಹ ಸಷಮಧನ ಎನ್.ಷ.ಕ್ಕೋತಯನ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 39 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 1.400 312280239699 583250010032320-1

394 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಪರಷೌಸ್ ಫಱಹ ಸಷಮಧನ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.20 1.400 312109516757 1453101006804

395 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ.ಫ.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 14 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 573521782143

396 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ.ಎಂ.ಳೋಷ್ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 141 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 372460823960

397 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಇ.ದಳಔಯ ಫನ್ ಈಯಮಯಗೌಡ 96-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 639572712933

398 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ Àೆ್ಯಔೃತಿ ಷಲೋಂ ಮಶ್ವಂತ್.ಶಚ್.ಷ 67 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 477691927642

399 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 69 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.10 0.04 49245906644

400 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ.ಎಸ್.ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 43/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

401 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವಜು.ಇ.ಷ ಫನ್ ಔುಂಜುಹೋಹನ್ 1/5, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 773622495949

402 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖಲ್ಕ್ಷಿಮ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಯಲಶ್ಂಔರ್ 39/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 454949316163

403 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಡೋಲಡ್ ಕಡಲೋಯಜ ಫನ್ ಎವಯಸ್ಟ 

ಕಡಲೋಯಜ 54 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 290856437744

404 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ..ರ ಷಲೋಂ ಷ.ಜ.ಜಲೋಮ 76 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 461420136013

405 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ.ಲ.ಪೌಲ್ಲಸ್ ಫನ್ ವಕ್ಕಯ 90 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 442919971894

406 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಫಲೋಫನಮಕ 46 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 870921696341

407 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಪಷುಱೂಖನ್ ಫನ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 181 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 262449693978

408 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಟಿ.ಸುಫಬಣಣ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 37/7, 38/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 674419574187

409 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಶಚ್.ಆರ್.ಹಯೋಶ್ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಟಿ.ರಭಣಣ 38/1, 6, 37 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 500594079917

410 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ.ಆರ್.ಚಂದರಳೋಕರ್ 58/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

411 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಭುತತಮಯ 373 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 936979313692

412 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಲೋದವತಿ ಷಲೋಂ ಫ.ಲ.ಳರೋಔಂಠ 76/1ಫ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 570371585949

413 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಳೋನನಮಕ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 232343755911

414 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ.ಎಸ್.ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯೋಗೌಡ 42/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 619297614123

415 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಮಯ 49 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 684940309947

416 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ೋಹೋಶ್.ಶಚ್.ಎನ್ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 42 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 898216021358

417 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹಲವಭಮ ಷಲೋಂ ಖುತತ 184 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 527021531831

418 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್.ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 135, 136 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 943282847447

419 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 54 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 429597048678

420 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ.ಆರ್.ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 241 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 474523988082



421 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಭಶೋಶ್.ಷ.ಲ ಫನ್ 

ಷ.ಟಿ.ಲಂಔಟನರಮಣ 51 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 701685699580

422 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಜ.ಆರ್.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 7 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 893625233548

423 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಷ.ಲ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಷ.ಟಿ.ಲೋದಗೌಡ 12 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 607797027490

424 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲ.ಷ.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 45/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.10 0.1 704271826944

425 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಔÀೆ್ಷ್ಮಣ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬೋಗೌಡ 122 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 700127577320

426 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 237 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.4 709900719390

427 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಫ.ಎಸ್.ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ 

ವೋತರಭಮಯ 33/3 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.4

428 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವದದಗೌಡ ಫನ್ ರಭಮಯಗೌಡ 51/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

429 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಳೋವದರಮಯ 56/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

430 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಂಣಣ ಫನ್ ಕಡಗೌಡ 47/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 899471025803

431 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ತಲರೋಸ್ ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 138 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 728463197222

432 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ.ಲ.ಫನನ ಫನ್ ಷ.ವ.ವಗಿಯಸ್ 128 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 398858833789

433 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದಳಔಯ.ಎಸ್.ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 92/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 392627186147

434 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಲಲ್ೂಭಮ ಷಲೋಂ ಫಷ್ಟಮಯಗೌಡ 92/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 484597129475

435 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ.ಎಸ್.ಯತನಔಯ ಫನ್ ಎಂ.ನಖಗೌಡ 132/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 539189953419

436 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಭರ್.ಟಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಜಿ.ಎನ್.ಯತನಔಯ 98/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 404110432341

437 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹÉಚ್.ಜಿ.ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 87/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 795381091042

438 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಶಚ್.ಎನ್.ಯಲಶ್ಂಔಯ ಫನ್ 

ಶಚ್.ಎಸ್.ನಳಯಣ 51/1ಎ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 996125597441

439 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಶಚ್.ಜಜಿ.ೋಹೋಶ್  ಫನ್ 

ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 36, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 218715442633

440 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಫ.ಉೋಂದರ ಫನ್ ಬಭೋಯಗೌಡ 43 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04. 320213648640

441 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಜಿ.ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 36/8, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 256077868014

442 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ವೋತರಭಮಯ 76 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 822893933432

443 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಯುಣ್ ಔುಮರ್ ಫನ್ ಯಂಖ 227 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 806080671551

444 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಲೈ.ಎಸ್.ನಖಬಲಷ್ಣ್ ಫನ್ 

ಲೈ.ಎಸ್.ವೋತರಭಮಯ 57 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 227001291453

445 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಆರ್.ಳವಣಣ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 14,15 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 343286663269

446 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಆರ್.ಉವ ಷಲೋಂ ಯಲಶ್ಂಔರ್ 184 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 872068569023

447 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಔÀೆ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ದುಖಗಗೌಡ 141/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

448 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಎಂ.ಲೈ.ಎರಲದೋಸ್ ಫನ್ 

ಎಂ..ಯಔಲಬ್ 80/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 494654999615

449 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ..ಅಬರಹಂ ಫನ್ ಪವಷ 169 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 648194534090

450 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಔÀೆ್ಷ್ಮಣನಮಕ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 81/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 412836622445

451 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫೋಯಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 95/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 539128464576

452 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವೈಪಷಱೂಖನ್ ಫನ್ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 294 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 836445275691

453 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಧಔಯ ಫನ್ ದೋಜುಳಟಿಟ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 355212110544

454 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ವೈಮಯದ್ ಯಜಸ ಫನ್ ವೈಮಯದ್ 

ಅಸದುಱೂ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 816427434273

455 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್.ಆರ್.ಚನನ ಫನ ರಭಮಯ 111 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 401360875527

456 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ.ಟಿ.ಹಲೋಲಂದಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 12/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 320708123796

457 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಣಣಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 637895908618

458 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನವೋಯ ಖನ್ ಫನ್ ಅಹಭಮದ್ ಖನ್ 293 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 542310954826

459 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳವಣಣ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 15 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 343286662369

460 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ.ಜಜಿ.ಭಂಜ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 73 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 250613096937

461 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಭನಮಕ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 262 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.00 748309464639

462 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ರಭನಮಕ 26 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 4.00 967666786130

463 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಫ.ಎಸ್.ನರಮಣಶವಭ ಫನ್ 

ಳೋಷ್ಗೌಡ 13/8, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 761745445886

464 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔಭಲ್ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಭಶೋಶ್ 86/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 657322518732

465 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಶೋಶ್ ಫನ್ ಳವಗೌಡ 51/4, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 819602946326

466 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್.ಲ.ಳವಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟಗೌಡ 483 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 956485698085

467 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ.ಶಚ್.ಹೋಹನ ಫನ್ ಹಲವಗೌಡ 73/8 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 673731764479

468 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ.ಆರ್.ದಳಔಯ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 72 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 407701682376

469 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದÉೆೋಲೋಂದರ ಫನ್ ರಲೋಔಮಯಗೌಡ 116 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 699437589790

470 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ.ಫ.ಳಳನಂದ ಫನ್ ಫಲೋಫಗೌಡ 37 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 475614098193

471 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅಳಲೋಔ.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ 52 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 368252111501



472 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದÁೆ್ಯವತಿ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯ 35 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 413197019550

473 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಂ..ವಗಿಯಸ್ 137 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 783922702259

474 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲೋಂದರ 146 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 697211482968

475 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ 146/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 453977843256

476 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉೋಂದರ 146/4, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 803337740914

477 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜೈನಫವತಭಠ 35 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 275103835386

478 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 157 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 256085016676

479 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಈಶ್ವಯ ಫನ್ ಖುತತ 151 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 635521960127

480 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ವೈಮುಯದ್ ಕರೋಲ್ ಫನ್ ವೈಮಯದ್ 

ಅಹಭಮದ್ 126, 75 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 712490065687

481 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್.ಜಜಿ.ಲ್ರತ ಷಲಂ ನಖರಜ್ 186 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 699366675293

482 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಶಚ್.ಎಂ.ನಖರಜ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 164 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 992690934647

483 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ್ಔÀೆ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 57 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 632300537607

484 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫಎಸ್.ಚಂದರಳೋಕಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 13-1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 377951891774

485 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಫ.ಎಸ್.ಯತನಔಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 1313 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 800879589335

486 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಫ.ಎಸ್.ನಹೋಂದರ ಫನ್ 

ಫ.ಎಸ್.ವದದಗೌಡ 75-4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 670316193371

487 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಭಹಭಮದ್ ಪೈಯಲೋಜ್ ಫನ್ 

ಶಬ್ ಜನ್ ಶಬ್ 187 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 228404599025

488 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔÉ..ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 26 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 307917386471

489 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜಿ.ಡಿ.ಭಂಜಗೌಡ 221 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 507388761619

490 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ..ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 28/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 266947687094

491 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎನ್.ಷ.ಜಲೋಮ ಫನ್ ಔುಯಮನ್.ಎನ್.ಲ 6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 948008684378

492 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಇ.ಡಿನಹೋಶ್ ಫನ್ ದುಖಗಣಣಗೌಡ 39 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 610579577960

493 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಲ.ಟಿ.ದೋವಕ್ಕ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 129 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 559706492090

494 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಇ.ಎನ್.ದುಖಗಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 34,33 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 659049433948

495 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಲಔುಮಯ ಫನ್ ಅಮಯಣಣಗೌಡ 21-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 826420309747

496 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎ..ಷೋಂಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 82 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 684888291264

497 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯತನ ಷಲೋಂ  ಶಚ್.ಎಸ್.ನಳಯಣ 95 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 566842034579

498 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಯಯಯನ್ ಷಲೋಂ ಪೌಲ್ಲಸ್.ಎಂ.ಡಿ 59/3, 19 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 970525146858

499 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ರೋಖವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ 

ವಸಂತಔುಮರ್ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 965089837553

500 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವಸಂತಔುಮರ್ ಫನ್ ಳಸುದೋವಮಯಗೌಡ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 229607886129

501 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ಜಿ.ಡಿ.ವಲೋಭಣಣ ಫನ್ 

ಜಿ.ಆರ್.ದೋವಗೌಡ 197 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 514988965804

502 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಧಔಯ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯ 102 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 1.20 0.12 437342183273

503 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರ ಫನ್ ಖಂಖ 3 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 1.20 0.12 477887548073

504 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಆರ್.ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಯುದರ 23 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08

505 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷಲಲ್ೂ ಫನ್ ಭುಔುಂದ 44 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 205692712566

506 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಲೋಔ ಫನ್ ಲಂಔಟಫಲೋಲ 441 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 515912077355

507 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖಂಗಧಯ ಫನ್ ಮಱೂಫಲೋಲ 442 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 781601638664

508 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಮಯ 60 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 493512353564

509 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸಣಣಹನುಭಂತ ಫನ್ ಚೌಡಫಲೋಲ 53/3, ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 469467786594

510 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 124 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08

511 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔೃಷ್ಣ.ಫ.ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 66/3, ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.68 0.07 600080258307

512 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ ತಿಭಮ 64 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.50 0.05 370591683856

513 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಯನರಮಣ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.77 0.08 656232843482

514 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 61 ಔಸಬ .ಜತಿ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 825054965561

515 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ.ಎಸ್.ಯೋವಣ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 62,54 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 567917167874

516 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಂದಯೋಶ್ ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ 38 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 951481611498

517 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನÁಹೋಂದರ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ಭಲತಿಯ 6/1, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.06 626958182815

518 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ

ದಮಜ.ಶಚ್.ಎಂ ಷಲೋಂ 

ಶಚ್.ಜಿ.ಸುಯೋಶ್ 1/3, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.10 219006165422

519 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಳೋನ 300, 299, 41 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.06 782731237144

520 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಯವಂಹ ಫನ್ ಹನುಭಂತ 59/2, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 620643607271

521 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಅನನಸಣಯ ಫನ್ ಸುಫರಭಣಯ 46/1, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 1.55 0.16 416741514637

522 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 46/2, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 1.20 0.12 614083946891

523 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಹನುಭಂತ ಫನ್ ಔಯಮ 163 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 341541506394

524 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳಸು ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 37,125/1,12/3, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.10 280482397096

525 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಯಸಭಮ ಷಲೋಂ ಹನುಭಂತ 57 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 919389995894

526 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಂಖಶವಭ ಫನ್ ಔಯಮ 57 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 508062181093

527 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಉಮ ಷಲೋಂ ಚನನಮಯ 55 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04

528 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದೋವದಸ್.ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಷ.ಜಿ.ಖುಂಡ 43 ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02



529 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಜನಕ್ಕ ಷ ಆರ್ ಷಲೋಂ ಆನಂದಭಲತಿಯ ಫ ಎಸ್ 32/2, 32/4, ಔಸಬ .ಜ ಕಳುಭಣಸು 1 0.70 0.07 9972296883

530 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 37 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 698944704677

531 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಂಜ ಫನ್ ಈಯ 683 ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 837654396981

532 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ 178 ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 459530029093

533 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಎಸ್.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 575595236374

534 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಸುನಮಕ 74 ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 370976021156

535 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಳೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 52 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 432174300948

536 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 172 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 576961697383

537 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ನಮಕ 172 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 245838279658

538 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಆರ್.ಹಲೋಲಂದ ಫನ್ ರಭಮಯ 25, 33 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 770731117640

539 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಭಂಜ ಫನ್ ಕಳ 74/44, ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.06 477597601385

540 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರಳೋಕಯ.ಷ.ಫ ಫನ್ ಬಫುನಮಕ 99-1 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.02 624130161086

541 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ದುಖಗ.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.90 0.09 298950697712

542 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಬಫುನಮಕ ಫನ್ ಷಲಯಖನಮಕ 99-1 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 431108162062

543 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಷ..ನಹೋಂದರ ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 18/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.30 0.03 808114264673

544 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಯಂಖ ಫನ್ ವದದ 76-5 ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.08 949435898748

545 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ವೋನನಮಕ 27 ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04 232343755911

546 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ಷನಳಚೋತನ ಚಂದರ ಫನ್ ಕಳ 48/1, ಔಸಬ .ಂ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.04. 848336083364

547 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಫ.ಎಸ್.ನಖಯತನ ಷಲಂ 

ಲೈ.ಎನ್.ಚಂದರಳೋಕರ್ 202 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 727889753856

548 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಭಔಯ.ಷ.ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.16 699158373587

549 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್.ಎಸ್.ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ಭಯುಳ 204 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 325303130422

550 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಎನ್.ಎಂ.ಭಯುಳ ಫನ್ 

ಭೃತುಯಂಜಮಳಟಿಟ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 250514532053

551 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್.ಲ.ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ಲೋಯಳಟಿಟ 54 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 426275917353

552 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಫ.ಎನ್.ಸುಫಲೋದ್ ಫನ್ 

ಫ.ಎಸ್.ನಯಮಣಶವಭ 23/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 377024990015

553 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಗು ಫನ್ ಚಂದರಮಯ 83 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 287400129401

554 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಎನ್.ರಚಿತ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 87 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 587178864821

555 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹಲವ ಫನ್ ರಭಮಯ 278 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 223472484816

556 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ರಸನನ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಫನ್ 

ಶಚ್..ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 5/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 396830079349

557 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್.ಎಸ್.ರಲೋಣ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 5/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 664214832243

558 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 64/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 552286880702

559 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎಂ.ಜಿ.ಭಂಜ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 73 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 250613096937

560 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಭಮದ್ ಖನ್ ಫನ್ ಹಹಭಮದ್ ಖನ್ 19 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 390084425517

561 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಷಜಿರ ಖತಲನ್ ಫನ್ ಭಹಭಮದ್ 

ಖನ್ 23 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.04 744783011419

562 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದಲಡಡನಯಸಭಮ ಷಲೋಂ ಔಯಮ 42/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 778895179007

563 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖ 162 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.04 902345832955

564 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಎಂ.ಯಗು ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 109 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 205613033599

565 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಗೌಡ 82/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 865731539708

566 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವ.ಲ.ಯಲಔುಮಯ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಗೌಡ 48 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.04 421111144413

567 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಈಯನಮಕ 53 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.16 957687349676

568 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಎ.ನರಮಣಸಜಯ ಫನ್ ಅಷಸಜಯ 5/7, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 341736415711

569 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಸಂತಭಮ ಷಲೋಂ ನರಮಣಸಜಯ 15 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.16 785930968953

570 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಲೈ.ಎಸ್.ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸಮಯ 53 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 835693663875

571 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರದೋ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 35 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 292544450112

572 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ±ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 35 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 941567731007

573 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು ಫನ್ ನಚಿಜ 135 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2

574 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೈ.ಟಿ.ಔಸಲತಯ ಷಲೋಂ ಲೈ.ಎಸ್.ತಿಭಮ 56 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 777557351317

575 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೈ.ಟಿ.ಳರೋನಥ್ ಫನ್ ಲೈ.ಎಸ್.ತಿಭಮ 1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 757043188179

576 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಱಯಪಯ್್ ಫನ್ ಬಯಟಸ್ ಪಯ್್ 27/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.80 0.16 506826932865

577 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಧಭಮ ಷಲೋಂ ವ.ಷ.ಲಂಔಟೋಶ್ 84/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 910051184424

578 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಎಂ.ಯತಿೋಶ್ ಫನ್ ಷ.ಎಸ್.ಭಂಜಗೌಡ 5/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.60 0.12 448702301988

579 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ..ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ನಖಗೌಡ 59 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 556128631360

580 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ .ಆರ್.ಸದಳವ ಫನ್ ರಗವನ್ 401 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 358976394925

581 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಭಲ್ಱಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ರಗವನ್ 3, 9 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 340877578043

582 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಎಂ.ಅಜುಯನ ಫನ್ ಹೋಹನ 28/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 389032916592

583 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಫ..ಹೋಹನ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್ 

ಷಟಟಗೌಡ 841ವ64, 13, 29-2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 240325699150

584 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫ.ಟಿ.ಭುಔುಂದ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 71 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.08 861328576264



585 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ

ಹÉಚ್.ಇ .ಜಮರಭರಕಶ್ ಫನ್ 

ಈಯಮಯಗೌಡ 99 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.20 0.24 760092412249

586 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಚ್..ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 144 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.2 435104983628

587 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 237 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 1.00 0.20 709900719390

588 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ ಕಳುಭಣಸು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ªಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 7/4, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.40 0.008 522073254835

589 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಲೈಮಕ್ಕತಔ/ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ

ನಹೋಶ್ ಆರ್ ಷಲಳರ ಫನ್ 

ಯುದರ.ಷ.ಎನ್ 2,27,240 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 8 4.00 932190408395 583250010012620-1

590 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಲೈಮಕ್ಕತಔ/ಸಭುದಮ ಔೃಶಲಂಡ ಲಜಮಔುಮರ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 11 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.65 4.00 270384961535 420250010056280-1

591 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 18 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.03 713341233591 0-9132200001739

592 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ

ಎಸ್.ಎಂ.ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಭಂಜಗೌಡ 10/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.30 0.03 702737856027 620190032531

593 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಡಿ.ರಜೋಂದರ ಫನ್ ಧಭೋಯಗೌಡ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.03 667961677898 620190017568

594 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ಸುಫರಭಣಯ 46 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.03 416741514637 1453101014390

595 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಸಕರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.03 272749489811 1453101016777

596 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಆರ್.ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಸ್.ರಭರವ್ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03 222997849066 1453101013624

597 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಎಂ.ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 129 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03 643215641230 1453101008969

598 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಂಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 812 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03 874303914040 1453101003748

599 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.03 312109516757 1453101006804

600 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ..ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಖಗೌಡ 7,8,9,10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.03 556128631360 583250010057850-1

601 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಆರ್.ಯಭಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.03 504628923788 620190028445

602 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03 515762827759 583250010019710-1

603 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಥಭಸ್ ಂಟಲೋ ಫನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಂಟಲೋ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03 731900097832 1453101002120

604 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಎನ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ನಖಗೌಡ 67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.03 294476909417 583250010020320-1

605 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಸಕರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.27 272749489811 1453101016777

606 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ..ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಖಗೌಡ 7/2, 8/2, 9/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.225 556128631360 583250010057850-1

607 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಸುಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ಯಭಮಯ 127 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.225 952027244165 620190053528

608 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಹಲವಭಮ ಷಲೋಂ ರಂಖಣಣಗೌಡ 81 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.225 841397239043 1453101012285

609 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ವಸಂತಭಮ ಷಲಂ ನರಮಣಸಜಯ 15 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.225 785930968953 1453101000262

610 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.1 312109516757 1453101006804

611 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಹಲವಭಮ ಷಲೋಂ ರಂಖಣಣಗೌಡ 81/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.05 841397239043 1453101012285

612 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ .ಎ.ಎರಲದೋ ಫನ್ ಐಷ 138 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.05 301933678183 520291015967595

613 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಯಲೋಂಧರ ಫನ್ ಔುಮಯೋಗೌಡ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.05 818873488948 1453101010473

614 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಎಂ.ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 129 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.04 643215641230 1453101008969

615 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಂಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 812 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.04 874303914040 1453101003748

616 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.04 515762827759 583250010019710-1

617 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.5 312109516757 1453101006804

618 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಡಿ.ರಜೋಂದರ ಫನ್ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.5 664961677898 620190017568

619 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಎನ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.5 297476909417 583250010020320-1

620 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 18 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.04107 713341233591 0-9132200001739

621 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಶಚ್..ರಭಮಯ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.02605



622 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ

ಎಸ್.ಎಂ.ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಭಂಜಗೌಡ 10/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.30 0.067 702737856027 620190032531

623 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಡಿ.ರಜೋಂದರ ಫನ್ ಧಭೋಯಗೌಡ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.03793 667961677898 620190017568

624 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ಸುಫರಭಣಯ 46 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.11174 416741514637 1453101014390

625 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಸಕರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.02407 272749489811 1453101016777

626 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಆರ್.ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಸ್.ರಭರವ್ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.07144 222997849066 1453101013624

627 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಎಂ.ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 129 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03148 643215641230 1453101008969

628 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಂಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 812 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.0542 874303914040 1453101003748

629 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.17091 312109516757 1453101006804

630 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ..ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಖಗೌಡ 7,8,9,10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.20893 556128631360 583250010057850-1

631 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಆರ್.ಯಭಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.09168 504628923788 620190028445

632 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03584 515762827759 583250010019710-1

633 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಥಭಸ್ ಂಟಲೋ ಫನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಂಟಲೋ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.00774 731900097832 1453101002120

634 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಎನ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ನಖಗೌಡ 67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.01302 294476909417 583250010020320-1

635 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಧಔೃಷ್ಣ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.01847

636 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಯಮಕಂತ್ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.01751

637 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ನರಮಣಸಜಯ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.01127

638 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎ.ಲ.ವಕ್ಕಯ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.01676

639 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 141/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.02512 713341233591 0-9132200001739

640 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಸಯಲೋಜಭಮ ಷಲೋಂ ಶಚ್..ರಭಮಯ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.00801

641 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ

ಎಸ್.ಎಂ.ರಸನನಔುಮರ್ ಫನ್ 

ಭಂಜಗೌಡ 10/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.30 0.02862 702737856027 620190032531

642 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಡಿ.ರಜೋಂದರ ಫನ್ ಧಭೋಯಗೌಡ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.01139 667961677898 620190017568

643 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಸಕರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 46 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.60 0.0091 416741514637 1453101014390

644 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಆರ್.ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಸ್.ರಭರವ್ 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.03532 272749489811 1453101016777

645 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಎಂ.ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.00201 222997849066 1453101013624

646 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಂಖಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಯಂಖಗೌಡ 812 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.02243 874303914040 1453101003748

647 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಷ.ಜನಕ್ಕೋರಮ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.60 0.09803 312109516757 1453101006804

648 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ..ಖಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಖಗೌಡ 7,8,9,10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 2.00 0.0816 556128631360 583250010057850-1

649 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎಸ್.ಆರ್.ಯಭಮಯ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.04327 504628923788 620190028445

650 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ತಿಭಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯಮಯಗೌಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.00784 515762827759 583250010019710-1

651 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಥಭಸ್ ಂಟಲೋ ಫನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಂಟಲೋ 27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.80 0.00219 731900097832 1453101002120

652 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಎನ್.ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಫ.ಎಸ್.ನಖಗೌಡ 67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.00971 294476909417 583250010020320-1

653 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಷ.ಆರ್.ರಧಔೃಷ್ಣ ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.00623

654 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಯಮಕಂತ್ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.00306

655 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 141/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.70 0.0816 713341233591 0-9132200001739

656 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಶಚ್.ಜಿ.ಭಸಕರ್ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.45 0.05304 272749489811 1453101016777



657 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ವಸಂತಳಟಿಟ ಫನ್ ನಲೋನಳಟಿಟ 39 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.70 0.0816 567708889266 420250010063900-1

658 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಫ.ಡಿ.ನಖರಜ್ ಫನ್ ಠಔಗೌಡ 171, 173 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.20 0.13872 294637877889 410250010106800-1

659 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಎ.ಲ.ವಕ್ಕಯ ಫನ್ ಚಯಯ 27/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 0.45 0.05304 561717880128 64043945979

660 ರಜಯವಲ್ಮ ತಱ ಫೋಶಮ ಅಬವೃದದ ತಱಫೋಶಮ ಹಲವಭಮ ಷಲೋಂ ರಂಖಣಣಗೌಡ 81/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 1 1.00 0.0816 841397239043 1453101012285

661 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಷ.ಷ.ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಎ.ಲ.ಔೃಷ್ಣಮಯ 10/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಹೋಯು 1 0.40 0.1375 682995335285 420250010037570-1

662 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಎ.ಎಸ್.ಳವಣಣ ಫನ್ ಎ.ಜ.ಸುಬರಮಗೌಡ 28/, 28/2, 33 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.30 0.4080 747639568752 0-522500101311701

663 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಳರೋನಳಸ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 117/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಔ 1 0.40 0.1630 526572977294 54018292991

664 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ವಸಂತ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 57/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.2630 278831180871 620190022556

665 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಎನ್.ಯಲ ಫನ್ ನಖ 137/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.1980 323756280796 54028408597

666 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸಯಲೋಜ.ಎಂ.ಟಿ ಷಲೋಂ ದಳಔಯ.ಫ.ಡಿ 8/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.4649 7.53678E+11 156001012000093

667 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಷ.ಎನ್.ಯುದರ ಫನ್ ಟೋಲ್ ನಖ 242, 241/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.40 0.7537 2.45287E+11 724250010094700-1

668 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಎ.ಫ.ಸಯಲೋಜ ಷಲೋಂ ಯುದರ.ಷ.ಎನ್ 229 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.60 0.5025 6.6123E+11 0-9142200001837

669 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ನಹೋಶ್.ಆರ್.ಷಲಳರ ಫನ್ ಷ.ಎನ್.ಯುದರ 227, 240 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.40 0.8273 9.3219E+11 583250010012620-1

670 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಫೋಯಮಯ ಫನ್ ರಭಮಯ 95/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.3760 5.39128E+11 156001011000397

671 ಜಿಱೂವಲ್ಮ ಹನ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ರಸನನ.ಶಚ್. ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ 5/2, 4/1,77 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.4052 3.9683E+11 420250010055800-1

672 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಯಗುಚಂದರ.ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 15 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.23000 330714616627 12297100001623

673 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಷ.ಎಸ್.ಯಭೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.77 0.25760 671217814658 1453101004909

674 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಷ್ಣುಮಕ.ಷ.ಫ ಫನ್ ಫಲಭಮೋಗೌಡ 46/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.27 0.40900 468543483809 0-9132200054410

675 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಶಚ್.ಎಸ್.ಭೋಗರಜ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಜಿ.ಳವಣಣ 180 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.38920 660197470060 520361023068374

676 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.64 0.21940 841959430431 1453101007876

677 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಎಂ.ಜ.ಳಫ ಫನ್ ಜಲೋವೋಫ್ ಎಂ. 16 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26800 564184416122 1453101008600

678 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ವಲೋಭಣಣ.ಶಚ್.ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 92 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26750 816384875554 64034424991

679 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಚಂದರಳೋಕಯ ಎಸ್.ಆರ್. ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26800 397067212422 120001329322

680 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಹಲೋಲಂದಶವಭ 88,86/4,79/3,87/1,65/3 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.86 0.28460 990776331541 1453101016423

681 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಹಲವಗೌಡ.ಲ.ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 73/7, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.17800 377388401504 64046533484

682 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ರೋಱವತಿ.ಶಚ್.ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಬಳನಶ್ಂಔಯ 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.37450 581634428759 1453101009136

683 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಲಜಮನ್.ಎ.. ಫನ್ ಪೌರಲೋಸ್.ಎ. 198/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.14400 672439315008 1453101008585

684 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಜಿ.ವ.ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಚಿನನಮಯಗೌಡ 111 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.78 0.27000 853329250895 420250010070020-1

685 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಹÉಚ್.ಲ.ಭೋದನ ಷಲೋಂ ಷ.ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ 58 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.20700 236875870348 0-9132200039972

686 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಒಂಳರೋ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯತನಔಯ 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.32380 931043853447 1453101017499

687 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಷ.ಟಿ.ಷಟಟಶವಭ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 85/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.20700 246858073958 12297100003878

688 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಒಂರಕಶ್ ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯತನಔಯ 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.32380

689 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ನಹೋಂದರರವ್ ಎನ್.ಜಿ.ಫನ್ ಖುಂಡುರವ್ 79/3, 79/4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.24 0.39370 976847986238 410250011133080-1

690 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸಂಬರಭ ಜಿ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸತಯನರಮಣಶವಭ 161/9, 39/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.10 0.34200 398600505317 1453101017058

691 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಅಂಜರ.ಷ. ಷಲೋಂ ಯಲೋಂದರ ಶಚ್.ಎನ್ 85/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.59 0.20400 712002371652 12297100002173

692 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಜಿೋಲೋಂದರಔುಮರ್ ಷ.ಶಚ್ ಫನ್ ಷಲ್ 24/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.32000 695086587606 54028386344

693 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಉದಮಔಯ ಫನ್ ಔುಮಯಗೌಡ 12 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.58 0.39590 281382530879 64031193590

694 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಬಫು.ವ ಫನ್ ಚನನಸಜಯ 29 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.31500 227409959529 120000288261

695 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸಲತ ಫನ್ ರೋಟ್ ಳರೋನಳಸ 66/5, 68/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.30 0.12920 360043709120 305500101001431

696 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಔಲ ಎಸ್ ಫನ್ ಶಚ್.ಎಸ್ ಳರೋನಳಸ 66/5, 68/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.30 0.12350 961582546221 35021302894

697 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ನಖಗೌಡ ಜ.ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 40 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26800 758306801265 18950100017413



698 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ರೋಟ್ ಯಂಖ 170/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.31500 787551203859 5393101001327

699 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಅಯಲಂದ ಎ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 186/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.31100 300721384084 759250010254990-1

700 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಭಂಜಗೌಡ ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ಯತನಔಯ 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.32380 795385696072

701 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸದಳವ ಜ.ಆರ್ ಫನ್ ಯಂಖಮಯಗೌಡ 214/5, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26800 742231484592 583250010011430-1

702 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಯಂಖಗೌಡ 37/1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.54 0.18900 909274302615 12297100004706

703 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸುಂದಯೋಶ್ ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ರೋಟ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 861 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.20700 520528533248 64029332846

704 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಅತಿೋಶ್ ಷ.ಎಸ್ ಫನ್ ಷ್ಣುಮಕ ಷ.ಫ 51/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26800 502138586733 0-9132200054405

705 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ವ.ಲೈ.ವದದಗೌಡ ಫನ್ ಮಲ್ೂಗೌಡ 99/-1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.62 0.21200 416116507312 0-9142200004793

706 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಸಲತ ಎಸ್.ವ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಯತನಔಯ 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.99 0.32300 807991954785 120000530620

707 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಯಲ ಷ ಫನ್ ಔೃಣೋಗೌಡ 98, 260/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.76 0.28750 421465289051

708 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ತಯಮನ್ ಷ.ಐ ಫನ್ ಐಷ ಷ.ಟಿ 84/5, 3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.43300 260906494865 1453101013895

709 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಯಂಖಭಮ ಷಲೋಂ ಜಮರಭ 16/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.11 0.36200 445457667032 1453101006859

710 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಫ.ಷ.ಯಲೋಂದರ ಫನ್ ಔುಮಯಮಯಗೌಡ 11/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.20250 818873488948 1453101010473

711 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಂತ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ ಶಚ್.ಎಸ್ 74, 66/5, 68/4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.05 0.34300 419309835977 1453101014324

712 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಭಂಜುನಥ.ಷ.ಫ ಫನ್ ಬಫುನಮಕ 991 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.26500 625420752826 64074690659

713 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ರಭಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಈಯ 73-5 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.20700 395234265741 1453101012928

714 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಕವಯ.ಷ.ವ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ .ಷ. 99/1, 99/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.32000 945659620254 5393101001099

715 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಡಿ.ಎಸ್.ರದೋ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ 35/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.56 0.20800 293544450112 1453101015808

716 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಬಳನಶ್ಂಔಯ.ಜಿ.ಆರ್ ಫನ್ ರೋಟ್ ಯಂಖಗೌಡ 82 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.67500 569928803567 64057499256

717 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಳವನಮಕ ಫನ್ ಲಂಔಟನಮಕ 31 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.04 0.38000 898358248725 120000983682

718 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಚಂದರ.ವ ಫನ್ ಚಿನನಮಯಗೌಡ 20 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.22000 752024356528 120001716480

719 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ರಲೋಷೋಶ್ ಗೌಡ.ಎಂ.ಲ ಫನ್ ಲೋಯಗೌಡ.ಎಂ.ಲ 11/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.32100 204839923887 620190038872

720 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಶಚ್.ಜಿ.ಳವಣಣ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದಗೌಡ 180 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 5.00 0.94000 504776503356 620190027554

721 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ಫ.ಜ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಫನ್ ಜನಕ್ಕೋರಮ್ 115 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.29600 662739280327 583250010044230-1

722 ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ ೋಜನ ಹನ/ ತುಂತುಯು ನೋರವಯಹ ಸಷಮಧನ ರಜು.ಎಂ. ಫನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ ಎಂ.ಐ 95, 96 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.14 0.72500 852133370134 18950100014188

723

ಅನುಸಲಚಿತ ಜತಿಖಳ ಉೋಜನ ಭತುತ 

ಫುಡಔಟುಟ ಉೋಜನ ಕಮದ 2013ಯ 

ಅಡಿ ಫಳಷಯಖದೋ ಇಯುವ ಹತತ ಞರಔಟರ್ ರಜಔುಮರ್ ಫನ್ ಈಯಮಯ 125/2, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.00 1 529494190472 5393119000916

724 ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಂಖು ಸವ ಭತುತ ನವಯಹಣ ಬಫುತ ಎಸ್.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ತಂಖು 1 4 0.01 575595236374 1453101006706

725 ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಂಖು ಸವ ಭತುತ ನವಯಹಣ ಬಫುತ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಸುನಮಕ 74 ಔಸಬ .ಂಖಡ ತಂಖು 1 1.2 0.01 370976021156 0-9132200015241

726 ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಂಖು ಸವ ಭತುತ ನವಯಹಣ ಬಫುತ ಳೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 52 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ತಂಖು 1 2 0.01 432174300948 420250010029600-1

727 ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಂಖು ಸವ ಭತುತ ನವಯಹಣ ಬಫುತ ಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ದುಖಗನಮಕ 172 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ತಂಖು 1 2.07 0.01 576961697383 420250010096430-1

728 ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಂಖು ಸವ ಭತುತ ನವಯಹಣ ಬಫುತ ನಖಯತನ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ನಮಕ 172 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂಖಡ ತಂಖು 1 2.07 0.01 245838279658 420250010074950-1

729 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಷ ಅಫವೃದದ ೋಜನ ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಂದಣಿಷಹತತ ಫ.ಟಿ.ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 66/3, ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 1.28 1.45 600080258307

730 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಷ ಅಫವೃದದ ೋಜನ ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಂದಣಿಷಹತತ ಸತಯನರಮಣ.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 641 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.38 6.56 656232843482 42297315001920

731 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಷ ಅಫವೃದದ ೋಜನ ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಂದಣಿಷಹತತ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಫನ್ ರಭ 61 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.20 6.525 825054965561 560381004378731

732 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಷ ಅಫವೃದದ ೋಜನ ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಂದಣಿಷಹತತ ಗಿಯೋಶ್ ಕತಿಯಷೋಮನ್ ಫನ್ ಫ.ಯುದರ 23 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 2.10 10.00 929072723747 620190049090

733 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಷ ಅಫವೃದದ ೋಜನ ಎನ್.ಶಚ್.ಎಂ ಶಲಂದಣಿಷಹತತ  ಷ.ಸುಯೋಂದರ ಫನ್ ಷಲಲ್ೂ 60, 61 ಔಸಬ .ಜ ಅಡಿಷ 1 5.03 2.555 323756280796



734

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಎನ್.ಯಲ ಫನ್ ನಖ. 137 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375 878078395623

735

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಕ್ಕಯಣ್.ಎ.ಶಚ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ, 87 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375

736

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಷ.ಷ.ಳರೋಧಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ, 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375

737

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ

ಶ್ಂಔಯನರಮಣ ಫನ್ 

ಎಂ.,.ನಖರಜರವ್, 25 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375

738

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ

ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಮಣ ಫನ್ 

ಎಂ..ನಖರಜರವ್, 46/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375 619297614123

739

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಫ.ಎಸ್.ರಲೋಷೋಶ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ, 42/3 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375 418069027117

740

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ

ಭಶೋಶ್ ಬಂಠಯ ಫನ್ ಯಮನಂದ 

ಬಂಠಯ 20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375 366905651883

741

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಎ.ಡಿ.ಷಂಚಗೌಡ ಫನ್ ದನಗೌಡ, 183 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.0675 447791015668

742

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಶಚ್.ಡಿ.ರದೋ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ, 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.2025 629990984266

743

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಎ.ಟಿ.ರಕಶ್ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ, 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.2025 310737602156

744

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಸತಿೋಶ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಣಣಗೌಡ, 290 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.2025 219023790208

745

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಜೋನುಟಿಟಹ ಭತುತ ಕರಲೋನ ಷ.ಆರ್.ನಹೋಂದರ ಫನ್ ರಭಮಯಗೌಡ, 46/2, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.3375 450420146823

746

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಖಸಗಿ ಭಧುವನ ಉಮ ಷಲೋಂ ವದದ, 55 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75

747

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಖಸಗಿ ಭಧುವನ ಡಿ.ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 102*1 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75

748

ರಜಯವಲ್ಮ ಭಧುವನ ಭತುತ 

ಜೋನುಶಕಣ ಖಸಗಿ ಭಧುವನ ಎಂ.ಆರ್.ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ ರಭಫಲೋಲ 25 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75

749 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಸುಧ.ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಜಿ.ಫ.ಲಂಔಟೋಶ್ 43/5, 156/5, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.8739 0-865101026764

750 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔÁತಿಯಸ.ವ.ಷ ಫನ್ ಕಂತರಜ್.ವ.ಎಸ್ 142 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.556 575121974617 0-9142200034565

751 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಅಯತ.ಷ.ಜಿ ಫನ್ ಷ.ಜ.ಸಚಿನ್ 15/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1 0.6895 449741192738 0-9142610002545

752 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಸಂತಲೋಷ್.ಫ.ಆರ್ ಫನ್ ರಮಗೌಡ 43, 42 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.53 0.5556 519773178349 1.23971E+13

753 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಈಯ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 47/6, 105/4, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.556 675313140522 0-522500102066801

754 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಷ.ಎಲ್.ಯುಕ್ಕಮಣಿ ಷಲೋಂ ಜ.ಆರ್.ಸತಯನರಮಣ 82/12, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.8845 280065846065 0-9142250002204

755 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಎಸ್.ಯೋವತಿ ಫನ್ ರಜಗೌಡ 51 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.71 0.8845 582437904572 6.2004E+11

756 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 4 0.75 575595236374 1453101006706

757 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಶೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.1 0.75 511027191416 420250010055730-1

758 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔÉ..ದುಖಗ ಫನ್ ಷಟಟನಮಸ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 2.1 0.75 298950697712 420250010066540-1

759 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔೃಷ್Àೆ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ನಮಕ 47 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 2.07 0.7 349991773677 420250010093610-1

760 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಎಸ್.ವ.ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಚಿನನನಮಕ 2/2, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.7 955735642879 420250010051150-1

761 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 4 0.35 575595236374 1453101006706

762 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಯಂಖ ಫನ್ ವದದ 76 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 2 0.35 949435898748

763 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸಲಯ 45 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.0895 419969794216 420250010037220-1

764 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸಲಯ 45 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1 0.55 419969794216 420250010037220-1

765 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.1 0.36373 419969794216

766 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜುನಥ.ಲೈ.ಎನ್ ಫನ್ ನಖ.ಲೈ. 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.61126 582630761787

767 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ರಭಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಈಯ 735 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.36373 395234265741

768 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಸುಧಔಯ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 44/4, 41/2, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.62513 9.26082E+11

769 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಎ,ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಲೈ.ಫ.ಅನಂತನಮಕ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.82 0.36373 245175906435

770 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 98 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.36373 575595236374

771 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 371 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.12 0.60027 698944704677

772 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಳಸುನಮಕ 74 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.53626 370976021156

773 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಳೋನನಮಕ 27 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.1 0.65013 232343755911

774 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಶೋಶ್.ಎಂ ಫನ್ ಭಯುಳ 39 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.36373 655114732361

775 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಳೋನನಮಕ ಫನ್ ಷಲಂಫನಮಕ 52 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.65013 432174300948

776 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಶೋಶ್.ಲೈ.ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯನಮಕ 7 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.7 0.36373 511027191416

777 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಅಣಣ ಫನ್ ಔಯಮ 64/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.15 0.50027 728628602052

778 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ದುಖಗ.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟನಮಸ 13 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.2 0.36373 298950697712

779 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಎಂ.ಷಲ್ ಫನ್ ಭಯಮ 54 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.60027 236875865148

780 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಎಂ..ಚಿನನ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 19/4, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.18 0.65013 346252716356

781 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ Àಸತಯನರಮಣ ಫನ್ ಷ..ದುಖಗ 6/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.7 576961697383

782 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜುನಥ .ಷ.ಫ ಫನ್ ಬಫುನಮಕ 991 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.6 625420752826

783 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ನಯವಂಹನಮಕ ಫನ್ ಕ್ಕೋಯನಮಕ 8 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.34 0.1 659962580739

784 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಈಯ ಫನ್ ದಲಂಫಮಯ 95 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.35 0.0895 489224994776

785 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಸಂಜಿೋವ 195 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.0895 827841276750

786 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಮಯ 37 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.02 0.53154 698944704677

787 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಬಫುನಮಕ ಫನ್ ಷಲಯಖನಮಕ 99-1 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.62 0.7 625420752826

788 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಚಂದರ ಫನ್ ಕಡ 48/1, ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.88 0.75 848336083364

789 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಬಫು ಫನ್ ಕಡ 44/29 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.7 337644635993



790 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ತಿೋಶ್ ಫನ್ ಈಯ 15 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.75 261145181721

791 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಬಫು.ಷ. ಫನ್ ಷಟಟ 23 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.7 968611901979

792 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಸಂಜಿೋವ 196/1 ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.7 827841276750

793 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜ ಫನ್ ಕಡ 44, 77 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.7 477597601385

794 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ನಖ ಫನ್ ಕಳ 20 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 41/1, 0.7 944092622366

795 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ಭಂಜುನಥ.ವ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 87 ಔಸಬ .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.65 855977688195

796 ಶಮಯಮ್ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಮಂತಲರೋಔಯಣ ನಖರಜ ಫನ್ ಅಣಣ 16/1, ಬಱಶಲನಲನಯು .ಂ ಅಡಿಷ 1 0.42 0.65 239678093203

797 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುನೋತ ಷಲೋಂ ಧಭಯಗೌಡ 97/2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.0 0.7500 670045212864 0-865108022751

798 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 14/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.6000 440891704654 620190009534

799 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಔಯನರಮಣ ಫನ್ ನಖರಜರವ್ 25 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.0 0.6000 370963632534 420250010038160-1

800 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಳೋಷ್ಣಣ.ಇ.ಐ ಫನ್ ಅಮಯಣಣಗೌಡ 21/-4 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.6000 694086997564 1453101005896

801 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಎಂ.ನಖ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 104/6, 104/1,105/11 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.0 0.6000 428929657791 1453101001137

802 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ .ಜ.ವಗಿಯಸ್ ಫನ್ .ಜ.ಜಲೋವಫ್ 56/7, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.2260 503438492684 1453101006755

803 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಜಿ.ಔೃಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಕಳಗೌಡ 12/1, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.5 0.5400 287065740108 0-865101024521

804 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲಯಖಸಜಯ 34/4, 40/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.8 0.7500 908492775137 12477100000008

805 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಎಸ್.ದಳಔಯ ಫನ್ ಸುಬರಮಗೌಡ 1, 2 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.5400 662462666839 480250010024480-1

806 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಎಂ.ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥಗೌಡ 110/5, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.6000 529432028018 0-522500101800001

807 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ.ಎ.ರಭ ಫನ್ ಅೋಗೌಡ 35/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.2 0.5800 575279659205 620190025874

808 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಷ.ಎಸ್.ದಮನಬ ಫನ್ ಸುಧಔಯ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.9 0.6000 459304541018 0-9132200010108

809 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸುಜಮ.ಲ.ಜಿ ಫನ್ ನರಮಣಶವಭ 31/5, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.7000 963279236268 120001322882

810 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಲ.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಲಂಔಟಗೌಡ 78/3, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.6 0.5800 804930987087 620190038601

811 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಹಲವಗೌಡ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 86 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.6 0.5320 938354661978 480250010025560-1

812 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲಂಔಳಟಿಟ ಫನ್ ಳೋಷ್ಳಟಿಟ 300/2, ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.1 0.6000 860304174835 480250010029060-1

813 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಜಿ.ವ.ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 57/32 ಬಱಶಲನಲನಯು ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.4 0.6000 232177674800 480250010015410-1

814 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಪರಷೌಸ್ ನ ಳೋಟ್ ಫದಱವಣ ಫ.ಜ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಫನ್ ಜನಕ್ಕೋರಮ್ 115 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹಲಲನಫಱ 1 0.20 0.60 662739280327 583250010044230-1

815 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಪರಷೌಸ್ ನ ಳೋಟ್ ಫದಱವಣ

ಎ.ಎನ್.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ನರಮಣಗೌಡ 36/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಕಳುಭಣಸು 1 0.20 0.60 587903244965 64052337798

816 ಆರ್.ಷ.ಲ.ಲೈ ೋಜನ ಪರಷೌಸ್ ನರೂ ಗಿಡಖಳ ಫದಱವಣ

ಎ.ಎನ್.ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ನರಮಣಗೌಡ 36/1, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಆಂತಲೋಯಮಂ 1 0.10 0.25 587903244965 64052337798

ತಲ್ಲೂಔು :ಶ್ೃಂಹೋಯ

1 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 90 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 421234628408 620010020294

2 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ದಮವತಿ ಲೈ ಷ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ 

ಎಸ್
161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.33 0.00876 788630825347 844510110000566

3 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಗೌಡ
225 226 162 491 

492
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 995849772402 7082500101672900

4 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಅನಂತದಮನಬ ಶಚ್ಎಸ್ ಫನ್  ಶಚ್ 

ವೋತರಭಮಯ ಶಹಡ
227 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.25 0.0078 371764630555 120000195670

5 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ 

ರಭಔೃಷ್ಣರವ್ ಶಚ್ ಎಸ್
37 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.00552 267371135901 7082500101409300

6 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಯಲರಜ್ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ಶಚ್ ಎಸ್ 

ರಭಔೃಷ್ಣರವ್
72,73,74 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 669334255679 176300101001550

7 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭನಮಕ ವೋತಭಮ ಫನ್ ಐನಮಕ 

ಯನ ಅನಂತನಮಕ
6 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.00684 443245685166 620010028385

8 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಟಿ ಲ ಶಲತಿರ ಷ ಎಂ ಫನ್ 

ಲಂಔಟಯಭಣಬಟ್
87,208,95 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.32 0.00864 650465168406 620010015911

9 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಖಣತಿ ಬಟ್ ಟಿ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟರಭ 

ಬಟ್
48 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.0024 443037840288 620010034081

10 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಫ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 150/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 241746833507 708250010103730(1)

11 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 922439016076 64026997383

12 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಷ ಎಸ್ ರೋಭ ಫನ್ 

ಸುಫಬಣಣಗೌಡ
161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 986195044792 620010015922

13 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಸತಯನರಮಣ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್  

ಸುಬರಮ ಎಂ 
41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 497612781984 520331001977185

14 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳವಗೌಡ ಟಿ ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ
98/2, 111/4,48, 

111/3, 98/3
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 427911600611 708250010151430(1)

15 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಳಳಗೌಡ 161,198,203/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 388158724728 9012250000240

16 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಖರಜ ನಮಕ ಶಚ್ ಎಸ್ ಳೈಱ ಫನ್ 

ವಲೋಭಮಯ ನಮಕ
15,22 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 904569451497 620010008084

17 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭಣಣ ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಸಯಲೋಜಭಮ 

ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ

253, 140, 147, 144, 

166 
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 662562134289 620010001736

18 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಲೈ ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 8./2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.31 0.00852 214263788064 520291022833922

19 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಂ ವ ಮಳಲೋದಭಮ  ಷಲೋಂ ಔಳಸಗೌಡ 119/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.00552 840930394495 64026975223

20 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಟೋಶ್ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಔಳಸ ಗೌಡ 147/4,199/3,148/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.29 0.00828 992244441447 64045069022

21 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ತಿಭಮ ಫನ್ ಭಯಮ ಗೌಡ 6/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 734970224340 120001119756

22 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜಗೌಡ ಎ ಎಂ ಭಯಮಗೌಡ 267 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.35 0.0042 709120332308 64026857153

23 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಮು ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ 29/2,144/1,301/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.03 0.00816 517372111503 708250010151830(1)

ಜಿರೂ:ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ ಭೌತಿಔ



24 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದರೋಪ್ ಎಂ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ 87 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 510934753606 (0)864201005291

25 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಂಫಔ ಶಚ್ ವ ಷಲೋಂ  ದರೋಪ್ 90/2,90/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 932292454220 (0)864101017257

26 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಫ  ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯಮಯ 105./2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0.01092 587364059153 7082500101130900

27 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಂದಯ ಗೌಡ
41/5,36/8,48/5,150/

3,36/5
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 635068512022 12261100003039

28 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜೋ ಗೌಡ ಷ  ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 6/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 224624705611 54047725400

29 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ತಿಭಮ ಲೈ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ 119/1B,195/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.00552 989539655335 120000183325

30 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಶಚ್  ಫನ್ ಷಟಟಮಯ ಗೌಡ 1/2,1/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.15 0.0018 879823982631 (0)722500100345201

31 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 57/2, 56/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 859011058817 708250010169300(1)

32 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಲ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 34,22/2,22/1,24/6 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 702422364302 520291022833523

33 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ವೋತರಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಭಖಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸ ಬಟಟ
86,90,208 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 538633436495 620010003132

34 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳೋಷ್ ಶಚ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ
194, 195, 198ಭ 

200, 110
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 539755304494

708250010095770(1)

35 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮಲ್ೂ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಣಣಗೌಡ 183 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 307330562016 7082500100625300

36 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶಲತಿರ ಡಿ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಷಲ್ಗೌಡ ಷ 

ಎಂ
64, 105/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.36 0.012 865392056890 7082500101962100

37 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರೋಭ ಷಲೋಂ ಳವಶಹಡ ಎಂ ಎನ್ 102 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 265157437363 708250010101196000

38 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಔ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಕ್ಕಟಟಣಣ ಗೌಡ 327/2, 51, 103 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.27 0.00324 734561384321 7082500101219400

39 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಂಜುಂಡ ಬಟಟ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶಚ್ 

ಳಂಖ ಬಟಟ
240, 248 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 375366043370 (0)866101000484

40 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಕಡ 44 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 507921133392 708250010185090(1)

41 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ಬಟ್ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಟಟ 153 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 785071802510 7082500100507500

42 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಎಂ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್  ಬಟ್ 153 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 865972152512 120000765449

43 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ ಶಹಡ ಫನ್ ಹಲವಮಯ ಶಹಡ
18/6, 18/8, 23/3, 

23/4
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.17 0.012 238049912797 31507559087

44 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭಚಂದರಶಹಡ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಶಹಡ 204, 203/2, 203/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.012 658374779049 7082500101946100

45 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಬಯತ್ ರಜ್ ಷ ಫ ಫನ್ ಭಸಕಯರವ್ ಷ 

ಆರ್
340,, 339/2, 339/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 261138427886 7082500101505400

46 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 260,,261 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.32 0.00864 814405588959 620010010683

47 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಱ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ ಷ ಎಸ್
151,152,149,259,15

02,148/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 713822860427 (0)9092200022488

48 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಷ ಶಚ್ ಯದ ಷ ಒ ಫನ್ ಷಲ್ ಹಹಡ
41, 20, 24

ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.0048 498225070824 620010035143

49 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯದ ಷಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಶಹಡ 30/2,13/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.22 0.00264 651347058159 153401011001045

50 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಜಿತ್ ಶಹಡ ಫನ್ ಷ ಆರ್ ಅಣಣಮಯ ಶಹಡ 52, 145, 151, 14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 310100690081 64080711763

51 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಯಮ ಗೌಡ 133/1, 1/6, 119/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 634830100801  (0)9012200066907

52 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಅಶ್ವತ ನರಮಣ ಟಿ ವ ಫನ್ ಟಿ ಎಂ 

ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ
102, 155 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 647768439699 120002473524

53 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ್ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ ಷ ಎ 119/2, 119/3, 3/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.53 0.00636 495631433450 34653209779

54 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲೈ ಎಸ್ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಮಯ 56, 57, 211 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.98 0.01176 460349967555 (0)86610007999

55 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗಿಡಡಮಯ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡ 299 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.0024 750412559307 64027938905

56 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸಣಿಯಮ ಶಚ್ ಷ ಷಲೋಂ ಜಿ ಭಂಜುನಥ 129/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 897586280764
120002023018

57 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಶ್ವನಥ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ ರೋಟ್ ಸುಫಬಮಯ 51, 36 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.88 0.01056 692262569346 708250010169350(1)

58 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗಿಯಮ ಗೌಡ ಜಿ  ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಗೌಡ 120/3. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.46 0.00552 814545512757 708250010040210(1)

59 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 93, 94, 95 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 437255435945 (0)9122200001457

60 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ದಳಔಯ ಷ ಎ 177, 183, 3, 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 860475631614 (0)866101013290

61 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಫ ಎಸ್ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯಮಯ
106, 107, 111, 154 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 806417278461 (0)9012200010550

62 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ ಗೌಡ 97, 95, 98 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.012 835943689383 176300101001357

63 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಂತ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸತಿೋಶ್ ಷ ಶಚ್ 225, 226 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.54 0.00648 440008706887 (0)9012200088220

64 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮಳಲೋಧ ಷಲೋಂ ರಭ ಗೌಡ 190, 116, 223, 8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.44 0.00528 803821578702 520101259578638

65 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗೌತಮ್ ಷ ಡಿ ಫನ್ ದಳಔಯ ಷ ಎ 5, 6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.24 0.00288 741121701846 (0)866101013283

66 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 60, 20 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.95 0.0114 396999998083 708250010198180(1)

67 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಡಿ ಎಸ್ ತಿಭಮ ಫನ್ ಳೋಷ್ ಗೌಡ 24, 25, 49/7 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.67 0.00804 838133320528 (0)9012200047941

68 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಖಣೋಶ್ ಆಚಮಯ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ 

ಯಮಚರ್
225, 75, 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0.0036 558343935018 (0)866108012972



69 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ರೋಟ್ 

ರಭಬಟಟ
184 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.36 0.00636 393923450694 120000757018

70 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಸನನ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ ಗೌಡ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.80 0.0096 264968872213 12472100000853

71 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಲೋಔಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಯೋಶ್

371/6, 372/1, 

357/1, 297, 295, 

294

ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.02 0.01128 333579339498 31785924268

72 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಬಲ್ಸುಫರಭಣಯ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಯಂಬಟ್
464./1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.00684 434292565566 250001000000101

73 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥ ಗೌಡ ಶಚ್ ಎ ಫನ್ ಅ 

ಗೌಡ
261, 266, 267, 271 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 617587831701 120000423788

74 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜವಲ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸತಿೋಶ್ ಷ ಎಸ್ 70/2, 6/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.00468 670320963150 708250010248890(1)

75 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔಳವೋಶ್ವಯ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ಜಿ ಎಸ್ 

ರಭಬಟಟ
176/1,218 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0.00768 771201150672 7082500101735400

76 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖಣೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಬಟಟ 176./2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 607790711141 (0)9092200002536

77 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ  ಸುಬರಮ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ
165/3,160/1, 164/3, 

157/1
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.01056 975502313910 (0)8661015910

78 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷೋಶ್ವ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ರೋಟ್ ವಂಖಮಯ ಫ 60, 57/1, 17 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.16 0.0114 742954827722 7082500101525900

79 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಬಟಟ ಜಿ ಎಸ್ 159, 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0.00348 321493840696 7082500101215900

80 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 255/2, 238/1, 312/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.18 0.01176 273070096592 (0)9092200005661

81 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮದೋಶ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 53, 56, 79, 327 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.28 0.00816 243140923212 708250010239590(1)

82 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯನಮಕ129/2, 129/18, 128/1, 129/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.03 0.00516 476417967218 (0)9122200001404

83 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ೋಖ ಷ ವ  ಫನ್ ಚಿನನಮಯ ಗೌಡ
129/1, 128/8, 

128/5, 125/1
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.18 0.01176 400062421866 (0)722500100312201

84 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ೋಖ ಟಿ ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 48,48P, 111, 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 565615618660 708250010115100(1)

85 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಲ್ೂ ಗೌಡ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸುಫಬಣಣಗೌಡ
161, 226, 231, 60 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.04 0.00982 570109456724 844510110000570

86 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಸ್ ಎಂ ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 203/2. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.00552 489208988844 176300101000976

87 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭ ಶಹಡ ಷ ಎ  ಫನ್ ಅಣಣ ಶಹಡ 58, 58/2, 56, 54/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 880221064361 708250010135530(1)

88 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸಂಗರಮ್ ಎಸ್ ಫಹದಲದರ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ್ 160, 162 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 565174977368 120002000975

89 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಅಳಲೋಸ ಶಹಡ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಖ 

ಶಹಡ
179, 120, 181 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 421408116286 708250010091950(1)

90 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳವಔುಮಯ ಶಚ್ ಡಿ ಫನ್ 

ದುಖಗನಮಕ
8, 9, 10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 542296597182 120001117330

91 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋಷ್ನಮಕ ಜಿ ಎನ್
9/1, 9/10, 10/4, 

134/1
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 547765395542 9122200016710

92 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ ಲ ಎನ್ ಫನ್ ಲ ನಯವಂಹಮಯ 73/1, 51/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 677096357506 708250010106330(1)

93 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ರೋಟ್ 

ನಖಗೌಡ
5/2, 116/3, 11/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.00744 878777698874 708250010142030(1)

94 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಹಲೋಪಲ್ ಶಖಗಡ ಷ ಎನ್ ಸುಭಶ್ ಷ ಜಿ 

ಫನ್ ನಖ ಶಹಡ
68 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 846372464050 708250010173890(1)

95 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜಳೋಕಯ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಖ ಶಹಡ ಷ 259, 258,257, 256 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 301349757781 7082500101011901(1)

96 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳರೋನಳಸ ಡಿ ಎಸ್ ಯದ ಫನ್ 

ಸುಫಬಣಣಗೌಡ
100, 173, 146 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.14 0.00648 512718994351 620010001656

97 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ 49/4, 50/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.04 0.00528 632290521562 7082500102321900

98 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಂತ ಎನ್ ಟಿ ಷಲೋಂ ದೋಲೋಂದರ ಶಹಡ ಷ ಟಿ
22/4, 204/1, 9, 15, 

25, 27/3
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.14 0.01128 791763349920 7082500101680300

99 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುದೋಶ್ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 5/2, 5/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.23 0.00756 338047801297 7082500101597500

100 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಶ್ವನಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 35./1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.00444 320065680298 (0)866101009098

101 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥ ಜಿ ಆರ್ ವಸಂತಿ ಷ ಜಿ ಫನ್ 

ರಭಣಣಗೌಡ
29/2, 182 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.12 0.01104 510629200857 20005212615

102 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುನಂದ ಎ ಷಲೋಂ ಎ ಸುಫರಭಣಯ ವ 61, 63, 310 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.38 0.012 405180670269 708250010167400(1)

103 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ ಲ ಫನ್ ಲೋಯಗೌಡ 145/2, 164, 146 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.36 0.01152 820995380642 620010012524

104 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಮು  ಫನ್ ಷಟಟೋ ಗೌಡ 301/2, 79/3, 29/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0.00768 511124648590 (0)9092200004283

105 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಶಚ್ ನಖರಜ ಫನ್ ಶಯಮಣಣ
113/1, 116/3, 115, 

495
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.37 0.00924 519309610273 708250010142140(1)

106 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮಧವ ಟಿ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.36 0.00432 512373464577 708250010051220(1)

107 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭಔರ್ ಷ ಶಚ್ ಫನ್ ಹಲವಮಯ ಶಹಡ 15, 20 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.01152 989495366764 13261002517



108 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮನಯವಂಹ ಲೈ ಜಿ ಫನ್ ಖುಯುಭಲತಿಯ 

ಲೈ ಎಂ
1/1,1/5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.37 0.006 432417607712 54009636660

109 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋಧಯ ಜಿ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮ ಗೌಡ
1/1,3/1,1/17,1/9,1/1

0
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 878898071190 708250010086450(1)

110 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯಮಗೌಡ
119/1,130/13,130/1

6
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.006 655475958697 844510110000314

111 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಎಂ ಫನ್ ಭಯರವ್ 73/1, 74, 269 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.012 556211370365 85053139574

112 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯ ಡಿ ಲ ಫನ್ ಳಸಗೌಡ 108, 121 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.0084 264594557886 120000204868

113 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶಚ್ ಷ ರಭಣಣ ಫನ್ ಕಡ ಶಹಡ 75,83 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.06 0.01032 525186983333 866101002945

114 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಉದಮಔುಮಯ ಎಂ ಎ ಫನ್ 

ಅನಂತರವ್ ಎಂ ಎಸ್

69, 72, 75, 76,77, 

78/2, 80, 70
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 974704295930 708250010169860(1)

115 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎನ್ ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ನರಮಣ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.0048 446164081703 844510110003704

116 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ಳವಗೌಡ 86 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.03 0.00516 533447803084 120001414060

117 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಿನನ ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಗೌಡ 85 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.03 0.00516 571326333453 7082500102007800

118 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಅಬಜಿತ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಎಂ ಳರೋನಳಸ (ಷ 

ಎಂ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ)
3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.00612 620010046575

119 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವಂಖಗೌಡ ಫನ್ ದಲಡಡಗೌಡ 45./2, 57/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.012 968031311822 7082500102342100

120 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವೋತ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಆದತಯನರಮಣ 46,47,50/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 364964182444 120000030582

121 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶಲತರಭಮ ಸುಯೋಶ್ ಎಂ ವ ಫನ್ 

ಚಿನನಗೌಡ

25/2,24/2, 26/1, 34, 

436/1, 41
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.08 0.012 485888745148 620010027154

122 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥಮಯ ಎಂ  ಫನ್ 

ಣಿಮಮಯ
214, 53/3, 56 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.01188 723370639629 7082500101728100

123 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ಭಲತಿಯ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 75/4, 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.21 0.0072 425764866548 7082500101625400

124 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ್ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 1/13, 36/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0.0036 466213193291 12261100001857

125 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಬಯತ್ ಷ  ಫನ್ ಪಂಡುಯಂಖಶಹಡ 328, 234 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.19 0.012 998588831439 7082500101664100

126 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 171172 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 918556503836 12261100000175

127 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದೋಲೋಂದರ ಷ ಎ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ
191/2, 178/1.3, 

185,177
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.00 0.012 349074425313 620010010388

128 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಶಹಡ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ ಶಹಡ 1,71,133 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.00564 877401039191 708250010160820(1)

129 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಷ ಎ ಫನ್ ಅಷ ರವ್ 66 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.28 0.00216 988683664780 (0)9122200018230

130 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಕಶ್ ಷ ಎ ಫನ್ ಅಣಣ ಗೌಡ 177,178/2,3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.012 315721998058 (0)866101010144

131 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭೋನಕ್ಷಿ ಡಿ ಲೈ ಷಲೋಂ ರಕಶ್ ಷ ಎ 7/2, 178/3, ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.29 0.00348 673745448704 (0)866108012007

132 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಂ ಡಿ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ದಸಖುತ 193, 194/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 647108749262 31689578679

133 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಷ ಷ ಫನ್ ಕಡಗೌಡ ಷ ಎನ್
76,75,79,142/1,142/

3
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.01 0.00492 622320082112 12261100000496

134 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ದೋಕ್ಷಿತ್ ಶಹಡ ಫ ಆರ್ ಫನ್ ರಭ 

ಶಹಡಫ ಷ
63 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.06 0.01032 778116845637 120001133237

135 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭ ಶಹಡ ಫ ಷ ದೋವಕ್ಕ ಎಂ ಎಸ್ 

ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಶಹಡ
111/3,253,128/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 569771861489 620010049622

136 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಷೋಶ್ವ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಜತ ಫನ್ ರಭಣಣ 

ನಮಕ
85 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.0024 260825958337 620010009757

137 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಕ್ಕಟಟಣಣಗೌಡ 57/1, 79/1, 60 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0096 682086852171 (0)9012200007507

138 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಷ ಲ ಲಶ್ವನಥಬಟ್  ಷಲೋಂ 

ಲಶ್ವನಥಬಟ್
103, 104 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.00744 408138660064 7082500100560300

139 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಲೋಂದರ ಎಂ ವ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 43 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.07 0.00876 999517389657 31654009340

140 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶಚ್ ಎಸ್ ಮಔಯಂಡೋಮ ಫನ್ 

ಸುಫಬರವ್
230/1,246, 236, 235 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.34 0.00876 424394335170 520291022828155

141 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ವ  ಫನ್ ಚಿನನಮಯ ಶಹಡ 26/2ಫ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.57 0.00684 606161539408 54009656122

142 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಮರಕಶ್ ಫನ್ ಅಷ ರವ್ ಷ 44 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.28 0.00336 962652573800 12419100001351

143 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯ ಳಟಿಟ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.34 0.00888 120000216568

144 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಎಂ ವ ನರಮಣ ಫನ್ ಎಂ ಆರ್ 

ಚನನಷೋಶ್ವರವ್
96 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.08 0.012 563755740310 32646999736

145 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಣಣಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 58,66/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.0114 367869773975 64081651258

146 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ ನಯ್ಕ 6/3, 2/4. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.012 394394742390 (0)722500100364901

147 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ೋಖಗೌಡ ಷ ಔಭಱಕ್ಷಿ ಫನ್ ಷ 

ಕಡಗೌಡ
181, 177 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.04 0.01008 655020747915 64029300664

148 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಎಂ ಳಸುದೋವ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ಎಂ 

ಅಣಣಮಯ ಂಡಿತ್
51 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.07 0.00564 718569533752 (0)866101004266

149 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಜಿತ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಎಂ ಳರೋನಳಸ (ಷ 

ಎಂ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ)
175 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 642856691435 (0)518101054788

150 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಳಸ ಫನ್ ಅಣಣಷಂಡ 147/1,144,146 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 859766704848 (0)722500100725601

151 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮದೋಶ್ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.28 0.00336 823470547911 12261100001603

152 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಣಣ ಗೌಡ 5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 533516910264 12261100004233



153 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಟಿ  ಫನ್ ಷಟಟಗೌಡ
108,48,92,104/1,10

4/4,104/5
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 275581719317 (0)9012200082046

154 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಂದಯೋಶ್ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಔಳಸ ಗೌಡ 51,48,138 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 519919639803 (0)9012200029303

155 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಫಬಣಣ ಯತನಭಮ ಫನ್ ಸಣಣಖುಂಡ 249,65 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 382366066434 620010018515

156 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳವಔುಮರ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 93 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.19 0.00228 293317346465 120000830498

157 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯ ಲೈ ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 8/3,174/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.0102 358923970033 (0)9122210004516

158 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಭಮ ಷಲೋಂ ಔಳಸಗೌಡ 60 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.06 0.00072 737749027318 64072650696

159 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಭತ ಶಚ್ ಆರ್ ಷಲೋಂ ಜಮರಕಶ್ 155, 154 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 679629037730 (0)722500100918501

160 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖಣೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 55 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.31 0.00852 324680737323 33946020802

161 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಧಔೃಷ್ಣ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಬಟ್ 89 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0.00576 240941104086 844510510000307

162 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಯಮ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಣಣ ನಯ್ಕ
136/1, 136/3, 

140/1, 149/1, 80/3
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.75 0.0084 653787181836 708250010166720(1)

163 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗಮತಿರ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ 250264 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.0036 756952543926 85058792881

164 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಔೃಷ್ಣ ಶಬಬರ್ ಫನ್ ನರಮಣ 

ಶಬಬರ್ 66
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 722648791363 120001140563

165 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಷಫಲ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ ಷ 132,133/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.06 0.01032 688863332934 708250010096050(1)

166 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲೋಣ ಜಿ ಫ ಷಲೋಂ ಭಮಯಗೌಡ
262, 184/1, 173/1, 

210
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 977012218934 120000227503

167 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಸುಫಬಣಣ ಗೌಡ ಟಿ ಆರ್  ಫನ್ ರಭಣಣ 

ಗೌಡ

25/6, 30/1ಎ, 35, 

77/1
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.05 0.0102 326800383270 844510110001417

168 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸಂಜಮ ಟಿ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 77,76/3,77/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.26 0.00312 720336266769 708250010169550(1)

169 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖಣೋಶ್ ಫ ವ ಯೋಣುಔ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 104/7,104/5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.00804 280319960279 620010013083

170 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕರ್ ಬಟ್ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸುಫರಭಣಯ ಬಟ್
113, 127 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 207709722991 120000171057

171 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜಳೋಕಯ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 143, 145, 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.93 0.01116 978062320510 12260100000990

172 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಫ ತಭಮಣಣ ಗೌಡ ಫನ್ 

ಸಣಣಫಳಳಗೌಡ
281, 269, 89, 110 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.05 0.0102 208596920951 32692973847

173 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔಭಲ್ಭಮ ಕ್ಕಯಣ್ ಫ ಜಿ ಷಲೋಂ ಫ ಟಿ 

ಖುಂಡಗೌಡ
86 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 809587318634 620010012284

174 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳೈಱವತಿ ಶಚ್ ಟಿ ಷಲೋಂ ೋಖ 

ಶಚ್ ಷ
329 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 524350406198 64027665200

175 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಧಔಯ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ ಶಹಡ 124 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 635141318033 708250010182120(1)

176 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಜಿ ಶ್ಂಔಯಶಹಡ ಫನ್ ಗಿಡಡಣಣಶಹಡ 20 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.33 0.012 905602449259 54009625897

177 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶಚ್ ಎಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಭಯಮಗೌಡ

229/7, 278, 230/1, 

232/1, 229/1, 

229/3, 243/16, 

230/5, 228/7

ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.07 0.01044 535976143701 176300101003061

178 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಂತಿ ಷ ಆರ್ ಷಲೋಂ ಅಣಣ ಎಂ ವ 157 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.00804 945768570747 85051976127

179 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭಔೃಷ್ಣ ಷ ಎಸ್ ಭಂಜುನಥ ಷ ಆರ್ 

ಫನ್ ವೋತರಭ ಬಟಟ
86,87 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.0084 997135179826 620010016131

180 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ರಭೋಗೌಡ 63 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 501637090333 (0)9012200021217

181 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔಳಸ ಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ತಿಭಮ ಗೌಡ ಫನ್ 

ತಿಭಮಗೌಡ

2/1, 80, 88, 45, 83, 

176, 177
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 732359536079 620010013662

182 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಳಂಖಮಯ 47/1, 46/1, 8, 48 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.14 0.01128 488203852051 (0)9092210007993

183 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಗಲೋಂದರ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ವೋತರಭ
265, 178/4, 178/3, 

179/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0.00792 984469273921 620010010286

184 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಳಸ ಶಚ್ ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ
15/1, 12/2, 17/1, 

20/3
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0.0054 760436006587 844510110004058

185 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಡಿ ಎ ವಂಖ ಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣ ಗೌಡ 44, 45/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.0114 961736925685 (0)9012200027130

186 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಫ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಳಂಖ ಗೌಡ 55, 53/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.13 0.00636 846791246710 (0)9012200031281

187 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋಗೌಯ ಸುಫರಭಣಯ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 101 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.37
0.00924

235308663484 620010020205

188 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳರೋನಳಸ್ ಷ ನೋತರವತಿ ಫನ್ ಕಡ 

ನಮಕ
103 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00

0.0048
280266370870 620010006280

189 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ದೋಲೋಂದರ ಎಂ ಜಿ ಫನ್ ಶಚ್ ಎಂ 

ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ
20/1, 21/3, 21/6, 23 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18

0.00636
626908477922 844510110000804

190 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ರಭಚಂದರ ಂಡಿತ್ 30/1, 30/2, 30/4, 34/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.06 0.01008 450496752393 (0)866101005417

191 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನತಿನ್ ಂಡಿತ್ ಎಂ ಆರ್ ಫನ್ ನಯವಂಹ ಂಡಿತ್

89, 91, 93, 78/1, 30/5, 

31 ಕ್ಕಗಗ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ

2.20 0.012 815380884483 32865105059

192 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ದಮವತಿ ಜ ಡಿ ರಗಲೋಂದರ ಗೌಡ ಟಿ ಜಿ ಫನ್ ಟಿ 

ವ ಹಲೋಲಂದೋ ಗೌಡ 68, 76, 78 ಔಸಬ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ

0.29 0.00468 689835655958 120002488893

193 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 119 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 940158192260 844510110000070



194 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಪಲ್ಚಂದರ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಲ ಳೋಷ್ಗಿಯ 

ರವ್
232, 233, 213 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.23

0.00636
967540757568 708250010045220(1)

195 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಭಲ್ ಎನ್ ಲ ಷಲೋಂ  ಯಂಖನಥ್ 90 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.00456 945007351552 844510410000052

196 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಫ ಎಸ್ ಳಭದೋವ ಫನ್ ವೋತರಭಮಯ 

ಮು ಎಂ
107, 106, 105 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24

0.00768
920246677525 7082500100466900

197 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಕ್ಕೋತಿಯ ಶಚ್ ಲ ಫನ್ ಯಗುನಥ್ ಜಿ ಲ 100 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 451102810748 120001091068

198 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಷಫಲ್ ಶಚ್ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ ಬಟ್ 21, 22, 25 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.0024 207388111396 7082500101093000

199 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖಣತಿ ಫನ್ ವಂಖಮಯ 35/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.79 0.00948 697983926975 (0)866101009974

200 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜಗೌಡ ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಎಸ್ ಎಂ 53/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 733429793435 620010031262

201 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ S
266/5,267/2, 263/3, 

265/2, 264/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.34 0.012 524712088616 (0)9092200002970

202 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಳಂಖಶಹಡ
89./2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.03 0.00264 311566947900 7082500101019500

203 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜುನಥ ಶಚ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನಮಯಶಹಡ 66/2, 72 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0.0036 331853851623 54009638090

204 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಫ ಎಸ್ ನಯವಂಹ 15, 19, 25 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 859339002054 (0)9012200044241

205 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಚನನಷೋಶ್ವ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಬಟ್ ಷ 

ಲ
95 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0.0066 741953551113 120000287289

206 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಿ ರಭ ಫನ್ ಗಿಡಡನಮಕ 136, 133, 125, 124 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.02 0.00504 744671757169 (0)9012200013459

207 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ೋಖ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಸಣಣಗೌಡ 81, 80/1, 95/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.00756 339382994540 (0)9012200030348

208 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಎಂ ಎನ್ ಳವಶವಭ ಎಂ 

ಎನ್ ಫನ್ ನರಮಣಮಯ
61./1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 938984072434 620010006202

209 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಎಂ ಜಿ ಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣ 

ಗೌಡ
64 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 971798882354 (0)9122200028716

210 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಖಯತನ ಎನ್ ಡಿ ಷಲೋಂ ನರಮಣಮಯ. 

ಎಂ ಆರ್
113, 112, 109/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 258267350184 708250010044720(1)

211 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಲ ಎಂ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮ ಗೌಡ 109 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 473956596180 120000212575

212 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಫ ಫನ್ ಸಣಣ ಫಳಳಣಣಗೌಡ 264/4, 285, 251/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.00732 262143082837 120000190897

213 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಬಲಷ್ಣ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ ಶಚ್ 139, 140 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.29 0.00348 454816840319 708250010238601

214 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಫ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ ಫ ಎನ್ 170, 171 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.05 0.0054 772823633827 120001468447

215 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಗೌಡ ಲೈ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ 131/2, 128 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.39 0.00948 264639527486 (0)866101005598

216 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ವಲೋಭಭಮ ಷಲೋಂ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಎಲ್ 171 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.33 0.00876 599732913453 (0)866101011118

217 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳರೋನಳಸ ನಮಕ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ ನಮಕ 133, 134, 135 ಕ್ಕಗಗ

ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
2.20 0.012 389738094158 620010022372

218 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಫ ಎಂ ಸುಫರಭಣಯ ಳಟಿಟ ಫನ್ 

ಭಷಫಲ್ಳಟಿಟ
262, 261 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.30 0.00936 476956157063 (0)866101004939

219 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಲಶ್ಂಔರ್ ಎನ್  ಫನ್ ಣಿಮಮಯ 99 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.00864 468610729699 7082500101856210

220 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಯಲಶ್ಂಔಯರವ್ ಷ ವ ಫನ್ ಷ ಆರ್ 

ಚಂದರಳೋಕಯರವ್
123, 129 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.04 0.01008 857770740826 866101009791

221 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಭಲತಿಯ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ವೋತರಭಮಯ ಔಸಬ

ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
0.34 0.00408 808902874511 120000340255

222 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ ಟಿ ಎನ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ 161, 160, 162 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0.00768 470176760682 7082500100941400

223 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಔಳವೋಶ್ವಯ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ಜಿ ಎಸ್ 

ರಭಬಟಟ
176/1,218 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 771201150672 7082500101735400

224 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋಔಂಠ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಎಂ ವಂಖಮಯ 114, 108, 109, 113 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 918313954375 176300101001105

225 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷಟಟ ಡಿ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 355, 356 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00276 825837437299 (0)9092210011870

226 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ 396, 397/1, 406 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 683568300920 708250010124090(1)

227 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಕಡ ಗೌಡ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 175, 177, 176 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.19 0.00708 820557854185 120000194020

228 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಭಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಗೌಡ
115, 209/1, 113/3, 

210/1
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 603035352218 (0)866108012550

229 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಸಂಜಮ ಎ ಎಸ್ ಭಖಯ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಳರೋನಳಸನಮಕ ಷ ಟಿ
133, 134 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 476890416398 620010020534

230 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜಭಮ ಫ ಷ ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಶಖಗಡ 222/20 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.00744 930305168722 64048232113

231 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಆದಶ್ಯ ಷ  ಫನ್ ಷಟಟಣಣ ಶಹಡ 10, 16 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0.00576 234419617684 (0)9012210001110

232 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಡಿ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 74/1, 75/2, 119, 72 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 201627183298 (0)9122200001139

233 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಞಛಲ್ಮಯ 20, 19, 11/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.02 0.00996 720067838485 (0)902200005676

234 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅನನಸಣಯಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ ಫ 214, 218 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 515978993050 (0)9092210005430

235 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳೋವದರ ಶಚ್ ಜಿ, ಉಮದೋಲ ಶಚ್ 

ಎಸ್ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ
182, 184, 185 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 692402282284 620010021866

236 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕರ್ ಎಸ್ ಸುಂದಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 71, 72 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 765581079326 620010019686

237 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಫರಭಣಯ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 71 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18 0.00696 593373885962 64026886774

238 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲನಮಔ ಂಡಿತ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಬರಮ 

ಂಡಿತ್ 52
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18 0.00696 232164918123 120000140267



239 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜನಧಯನ ಗೌಡ ಷ ವ ಫನ್ ಚಿನನೋಗೌಡ 156 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 411941528456 12261100000371

240 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ ಎ ಟಿ ಫನ್ ರೋಟ್ ತಿಭಮ 20 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.39 0.00948 326189741298 (0)9012030000097

241 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಧಔಯ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಡಡೋ ನಡವ 97, 100/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.00552 443600647312 620010022258

242 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋಲ ಶಚ್ ಡಿ ಷಲೋಂ ಸುಧಔಯ 

ಶಚ್ ಜಿ
99./5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 295443233152 120001002901

243 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಯಲೋಂದರ ಎಂ ಷ, ಜಲೋಖಭಮ ಫನ್ 

ಕಡ ಗೌಡ
97, 98/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 844132933453 (0)9122200011836

244 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಟಿ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ನಮಕ
118/13, 118/16, 128/2, 

332/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 361865573312 7082500102331100

245 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ರಭ ಶಹಡ 213 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.00456 225166840830 (0)866101011015

246 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಶಚ್ ಎಂ ಭಂಜುನಥ್ ಫನ್ ಶಚ್ ಜಿ 

ಭಯಮಗೌಡ 173/4, 173/5B, 179/3
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.54 0.00648 751722385192 (0)866101009075

247 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಬದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫ ಳವರಭಬಟಟ 43,9, 38/1, 14 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 212393983324 7082500100484800

248 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 110 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.13 0.00636 690114619926 520191022787212

249 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಸುಫರಭಣಯ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಫ 

ಳವರಭಬಟಟ
42/2,7, 39/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 578005388870 250001000000796

250 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಫ ಳವರಭಬಟಟ 11/1,  42/1, 39/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 312328335960 7082500100971000

251 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಲೋಣ ಫ ಲ ಫನ್ ಲಠಠಲ್ ಷ 1,39,138 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.17 0.01164 963802844076 520101027311542

252 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳೋಹ ಅಫುದಲ್ ಯಹಮನ್ ಫನ್ ಳೋಹ 

ಹಹಭಮದ್ 99
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 725815118471 (0)9122200001110

253 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ ಷ ಷ ಫನ್ ಔಳಸ 41, 22, 18 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 594000810286 38339831738

254 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಖದೋಶ್ ಷ ಷ ಫನ್ ಔಳಸ 6./1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.0114 532308914925 64038564480

255 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಶೋಶ್ ಎ ಟಿ ಫನ್ ರೋಟ್ 

ತಭಮಮಯನಮಕ
108,105/1, 102/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.33 0.00516 449605592005 322500100332201

256 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 67/2, 69/2, 68 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.02 0.012 595381228351 7082500100609700

257 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭಚಂದರ ಲೈ ಎಸ್ ಫನ್ 

ವೋತರಭಬಟಟ
217./2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.35 0.0042 314699896905 (0)866101010664

258 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಣಣಗೌಡ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ವದದೋಗೌಡ 7,19, 16/2, 17/1B ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.05 0.0102 676350363601 620010025011

259 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 51./1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 722837552913 7082500100574300

260 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಜಿ ಎಸ್ ಫನ್ ವಂಖಗೌಡ 46/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.00684 297609199133 (0)9122200019642

261 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದಯನಂದ ಎಮ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 550430186027 7082500102354100

262 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಫ ಭಂಜ ಫನ್ ಬಲ್ನಮಕ 196/2, 301, 236 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.08 0.01056 45758516821 32747702301

263 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಅಬರಭ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಶಚ್ ಟಿ 

ಭಂಜುನಥ
55/2, 54 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 560400876116 7082500101843900

264 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಜಿ ಎಸ್ ೋಗಿೋಂದರ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 

ಜಿ ಟಿ
143/2, 174, 143/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 715013846541 (0)902210005092

265 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅನುಸಲಮ ಷಲೋಭ ಷ ಫ ಭಂಜ 192, 193/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 1200 343823551522 37943426603

266 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ಳಟಿಟ ಷ ಎ  ಫನ್ ಅಷ ಳಟಿಟ 45/1, 45/69 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 476260922464 120000189860

267 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜನಔಭಮ ಎಂ ಲ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ ಗೌಡ 125 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.012 205275349548 (0)866101010915

268 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಎಂ ವ ಫನ್ ಭಲಠನ ಚಿನನ 215 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 743078748742 (0)9122200009359

269 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಎಸ್ ವ ಫನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 130./1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 962825659266 9122200002444

270 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಕಭಣಣಗೌಡ ಮು ಷ ಫನ್ ಳಂಖಗೌಡ 57, 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 210189084133 120000206377

271 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಯತನಭಮ ಸುಧ ಫ ಎಂ ಷಲೋಂ 

ಭಯಮಗೌಡ
124, 129, 130, 131 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 915097784008 620010039534

272 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಭಲ್ ಟಿ ಲ ಷಲೋಂ ಔಳಸ ಷ ಜಿ 2/1,3/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.02 0.00504 974375937226 120000975003

273 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯೋವಣಣ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 38, 273, 279, 81, 88 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.12 0.01104 442365032649 120000172618

274 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಳಸಗೌಡ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 1/2, 190, 8/2, 193 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 764463322856 120001129550

275 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಎ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ
94/1, 99/2, 95/3, 

212, 215//2, 114
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.67 0.00804 546032863591 7082500101025400

276 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋಧಯ ಎನ್ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ 173./2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 290192290862 (0)9092210012549

277 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ ಎನ್ ಎಸ್ ಫನ್ 

ವೋನನಮಕ
169./1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.15 0.0018 319322849145 (0)9092200001978

278 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ತಿಭಮ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಲಂದ 119, 120, 114 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 857102071223 708250010221830(1)

279 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಠಔಭಮ ಸುಫರಭಣಯ ಲಶ್ವನಥ್ ಷ ಎಸ್ 

ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ
108, 109 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0.0066 691631770628 120000186881

280 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಯೋಶ್ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 1/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 588343976296 708250010235110(1)

281 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಖಂಧ ಷ ವ ಷಲೋಂ ಷ ಜಿ ಸುಯೋಶ್ 2./3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0.0036 565121686509 7082500102456900

282 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಷ ಎಸ್  ಶ್ಔುಂತಱ ಫನ್ 

ವಲೋಭಮಯನಮಕ
15, 22 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 937417324142 64061044474

283 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂನಮಕ
13/17, 6/1, 12/18, 

13/16
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.01 0.00516 810367253444 120001011694

284 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂ
18/1, 4/13, 13/14, 

6/2, 12/17, 2/2
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0.012 687322119521 120001004631



285 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಯಮ ಶಚ್ ಎಂ ರಭ ಫನ್ 

ಭಲ್ೂ

4/10, 6/4, 13/10, 

15/1, 18/4
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.12 0.01056 979291886520 620010018468

286 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ ಫ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಗೌಡ 156, 157 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.36 0.00432 228546686382 (0)9012210005808

287 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಕಡ ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜ ಗೌಡ 162/5. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 820265249149 (0)722500100655101

288 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಫರಭಣಯ ಎಂ  ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 193/3, 173 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 358273632487 7082500101119900

289 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಲೋಣ್ ಶಚ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ
52/3, 54/2, 50/2, 

50/3, 52/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0.00792 958305251363 (0)9012250001537

290 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಚಂದರಳೋಕರ್ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ 

ಭಷಫಲ್ಮಯ

16/2, 164, 16/6, 

18/2, 19/2
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.78 0.00936 636394095099 708250010037560(1)

291 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷ ಜಿ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ
101/7,91/7, 119/1, 

91/5, 91/3, 91/4
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.38 0.012 268785221977 560381003311023

292 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಂದರನಮಕ ಡಿ ಫನ್ ದೋವಣಣನಮಕ 79/11,78 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 801921861302 722500100414301

293 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ,ೋಖ ಫನ್ ಫಱಳಗೌಡ 89.257 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.00456 898349309703 620010022361

294 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ೋಖ ಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ 

ತಭಮಮಯಗೌಡ
42, 43, 44 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0.00576 817406397369 120000944008

295 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಲ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣ 

ಬಟಟ
77 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.31 0.00372 815072400466 708250010028620(1)

296 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಸ್ ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಫನ್ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 720987885546 (0)9012200054297

297 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 192, 193, 196 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.31 0.00372 969924607273 120000995246

298 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಶ್ಂಔಯ ಷ ಲ ಳಲೋಬ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 85, 90 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.35 0.009 629637314279 620010033666

299 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಮರನ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಅನಂತ ಜಿ 26 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.10 0.0108 301253410731 120002018305

300 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಜಿ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 148, 147, 157 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.09 0.01068 276423713770 120000963597

301 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಗಮತಿರ ಷ  ಷಲೋಂ ಪಲ್ಚಂದರ 283, 282 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 491135846098 85049678477

302 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಲೋಂದರ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 193, 189 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 630278128947 120001089898

303 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಖಣೋಶ್ಮಯ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ 

ವೋತರಭಮಯ ಶಚ್
87, 86/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.30 0.012 595641113820 7082500100933100

304 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಹಯೋಶ್ ಎಸ್ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 293 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.19 0.00708 307475043000 844510110000879

305 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣ 54 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 500336732569 12261100000702

306 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಜಮರಮ್ ಟಿ ಎ ಫನ್ ಅನಂತಗೌಡ ಟಿ 

ಎಸ್
75/5, 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.14 0.00648 903179219961 708250010150790(1)

307 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಜಿ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ
90/3, 101/1, 137/1, 

98, 89/4, 69
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.05 0.012 479718527450 64083186887

308 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥಗೌಡ ಲ ಷ  ಜಮಭಮ ಲ ಆರ್ 

ಫನ್ ಕಡಗೌಡ

94/1,95/1,  96/1, 

98/2, 98/1, 108
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 5.00 0.00936 830156885240 620010012896

309 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚನನಗೌಡ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 123, 118 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.41 0.00492 708250010105990(1)

310 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್ ಶಖಗಡ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಶಹಡ 142, 144 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.12 0.00624 429507696725 (0)866101012081

311 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಱ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಂಗಬಟಟ 152, 162/1, 153 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 729173385460 7082500100114200

312 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಂ ವ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 70 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 269502392312 (0)866101008534

313 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥ್ ಗೌಡ ಶಚ್ ಎ ಫನ್ 

ಅಣಣೋಗೌಡ
154, 154/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.00804 384976805699 (0)9012200042923

314 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಬಟ್ ಫ ಎಸ್ ಸುಂದಯೋಶ್ ಫ 

ಲ ಫನ್ ವೋತರಭ ಬಟಟ
48 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.05 0.0054 786599947073 (0)722500100130601

315 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಫ ವೋತರಭಬಟ್ 48/.1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0.00552 893584974868 (0)722500100086301

316 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ವೋತರಭಬಟಟ 48./2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.05 0.0054 966715188755 (0)722500100441701

317 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜಭಮ ಷಲೋಂ ರಭಣಣಗೌಡ

224/1, 213, 212, 

210,195, 175/1, 

170, 164, 473,168 

167

ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 5.00 0.012 538970059425 64026829793

318 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಇ ಶಚ್ ನೋತರವತಿ ಷಲೋಂ ಫಳಳ ಜಿ 

ಎಮ್

129, 130/1, 130/2, 

130/3, 130/4
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 512312256960 708250010225120(1)

319 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಲದಯಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಳಂಖಬಟಟ

115, 117/1, 113, 

114, 14/4
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 671332768708 (0)866101009324

320 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ನಮಕ 42, 43 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.0057 544859537351 708250010132540(1)

321 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔಳಸ ನಯ್ಕ ಫನ್ ತಭಮ ನಯ್ಕ 37/5, 37/3, 37/9, 3/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 4.35 0.012 204342082800 120001609116

322 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಉದಮಶ್ಂಔಯ ಶಚ್ ಲ ಭಭತ ಫನ್ 

ಲಶ್ವನಥಮಯ
139 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.32 0.00864 620010006881



323 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ ಫನ್ ಎನ್ ವ ಔೃಷ್ಣಬಟ್
103, 92/3,, 92/1, 

96/3, 94/3
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 393351391437 708250010021020(1)

324 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಔ ಶಚ್ ಎಸ್ ವಂಖ ಗೌಡ 39 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 268977210853 120002483179

325 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಶಚ್ ಎಸ್ ಷಲಂ 

ಷೋಶ್ವಭಲತಿಯ ಎಂ ಜಿ

50/1, 51/1, 50/2, 

52/6, 53/2
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 784912461772 (0)9012200039325

326 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷಲ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 105, 85, 93 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.0084 968248212004 120001341000

327 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎನ್ ಷ ಳೋಕಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಬಟಟ 92/3, 94/3, 103 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.39 0.00468 440737667767 74028773822

328 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ರಭ 270, 262, 261 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 5.00 0.012 621298653913 (0)9122200024776

329 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಉಭೋಶ್ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಳಳಣಣಗೌಡ 272 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 280339736766 54009654771

330 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಶ್ವನಥ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಮಯ 68, 66/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 913834309312 7082500101322300

331 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಲೋಔಭಮ ಷಲೋಂ ಫಳಳಣಣ ಗೌಡ 192, 274 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.36 0.00912 634674785630 64109067490

332 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಕಡಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 161, 235/2, 207 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.00996 668733980338 7082500101976500

333 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲೋದವತಿ ಷ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 6/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.25 0.0078 981233913716 34985535636

334 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಖಬಲಷ್ಣಮಯ ಟಿ ಎಸ್ ಸವಣಯಂಫ 

ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ

133, 131/2, 131/2, 

131/1
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.24 0.00816 718327032397 620010021027

335 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎ ಎನ್ ಯಲಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ನಖರಜ ಬಟಟ 68, 69 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.00456 556712841553 (0)9092200002666

336 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯೋಕ ಫ ಬಟ್ ಷಲೋಂ ಬಲ್ಖಂಗಧಯ ಬಟ್ 275, 276, 247 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.04 0.01008 703598522279 708250010110150(1)

337 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ದನೋಶ್ ಶಚ್ ಎನ್ ಳಣಿ ಫನ್ 

ನಖಗೌಡ
10/9, 5/4, 5/7 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 323110298458 620010003176

338 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 160 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 583726024433 (0)9122200014662

339 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ಬಟಟ ಎ ಫನ್ ದೋವಯ ಬಟಟ 70 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.24 0.00288 941911893152 620010022145

340 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲೋದವತಿ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ ಡಿ ಫ 1, 40, 48 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.00456 955285313524 64089627147

341 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳವಶ್ಂಔಯ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ಷ ಫ ನಯವಂಹಮಯ 108/3, 115, 107/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.12 0.012 686566914031 (0)9012200092463

342 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ಔಳಸಗೌಡ 78, 79 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.00684 353364483983 120001473637

343 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸಗೌಡ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 53/3, 51, 53/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.31 0.00852 924683388641 (0)9012200071171

344 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಶಹಡ ಫನ್ ವಂಖ ಶಹಡ 77 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.18 0.00216 921741153099 38170289539

345 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಕಶ್ ಷ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ 195, 196, 118 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.02 0.00504 712276342657 120000187079

346 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳಸ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 23/2, 117 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.28 0.00816 229778976994 153401011001291

347 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸಣೋಯಶ್ ಷ ಫನ್ ಷೋಶ್ವಶಹಡ 113/2, 115/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.19 0.00708 868980337919 7082500101295000

348 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚನನಷೋಶ್ವ  ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 44,5, 278,  45/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.35 0.012 318692333520 620010005389

349 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಹಲೋಪಲ್ ರವ್ ಶಚ್ ಲ ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮ 

ಫನ್ ಷ ಲಂಔಟರವ್
51, 52, 53 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.04 0.00528 354721414733 620010010821

350 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷೋಶ್ವಶಹಡ ಎ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಶಹಡ 116, 117, 118 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.12 0.01104 642080423605 7082500101993600

351 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಫನ್ ಳೋಷ್ಮಯ 86, 97 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 526751577798 620010023987

352 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ 137, 138, 155, 152 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.00684 526189142698 620010009338

353 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳವಶ್ಂಔರ್ ಮು ಎಸ್ ಫನ್ ಮು ಎಂ 

ಳಂಖಮಯ
42, 43, 144, 45 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.00804 414929243192 120000749664

354 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುದೋಪ್ ಎಂ ಜಿ ಫನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹಲೋಪಲ್ ಶಹಡ 133/5, 165 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 818392686378 620010036102

355 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಐಮಣಣ ಗೌಡ ಮು  ಫನ್ ಷಟಟಮಯ ಗೌಡ 108, 102/2, 103 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.64 0.00768 838749843564 620010010774

356 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲ ಎಸ್ ಳರೋಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯಮಯ 144, 139 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.37 0.00444 450554242678 64050578600

357 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಂತಗೌಡ ಫನ್ ಹಲೋೋಗೌಡ 16, 16/4, 5/18 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0.00588 747079806509 620010011643

358 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳರೋಔಂಠ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ಶಚ್ ಟಿ 

ರಭ ಶಹಡ
71/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.22 0.00864 219919477925 708250010017530(1)

359 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷಟಟಗೌಡ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 36/1, 36/3, 36/5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.39 0.00948 781577025393 620010028454

360 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳವಶ್ಂಔಯ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಎಂ ಆರ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 114/1,115,116 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 267378117507 708250010073620(1)

361 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ದನೋಶ್ ಟಿ ಲ ಫನ್ ಲಂಔ ಗೌಡ 71, 105, 86 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 324769869308 (0)9012200038550

362 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಷಂಣಣಗೌಡ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 30/14, 30/9,32/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 857983890499 620010019857

363 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಮಯ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 82 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 766203271355 54047721700

364 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಚುಚಯತ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 66/2, 78/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.07 0.00564 250659698352 708250010090290(1)

365 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಎ ಎನ್ ಫನ್ ನಖರಜ ಬಟಟ 71, 72, 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.00744 699229609016 708250010139380(1)

366 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಟಿ ಎ ಭಲ್ೂಗೌಡ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ
68. 81, 59, 89, 59, 

49, 50
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.003 418961464992 (0)9012610003240

367 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಂಜಿತ್ ಷ ವ ಫನ್ ಚಿದಂಫಯ 166./4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.0024 622486347922 120001920337

368 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಿದಂಫಯ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಡಿಮ ಗೌಡ 152 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 673114300753 54047795922

369 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲೈ ಜಿ ಔಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಅನಂತಗೌಡ 160 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 671456458159 (0)866101005168

370 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ವಂಖಗೌಡ 6/1, 6/9, 195, 198/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.07 0.01044 596469086176 176300101002238

371 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಫಲೋಜ ಳಟಿಟ ಷ ಫನ್ ನಖ ಳಟಿಟ 200 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.02 0.00504 936200817853 120000702295

372 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಠಔ ಶಹಡ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಶಚ್ ವ 

ಗಿಯಮ ಶಹಡ
73, 74, 75 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 598016100817 620010008391



373 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅನಂತಮಯ ಫನ್ ವಂಖಮಯ 72, 83, 74, 77 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.20 0.012 941211861962 620010012830

374 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಣಣೋಗೌಡ  ಲತರ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 140/1, ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.00744 596135009535 620010024539

375 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಗೌಡ ಫನ್ ವಂಖಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.09 0.001068 837317501592 12261100001012

376 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ ಟಿ ಎಸ್ ನಖಯತನಭಮ 132 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.05 0.0054 690518299734 620010009860

377 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಭಂಜುನಥ ಎಂ ಎನ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ 

ನಮಕ ಎಂ ಫ
107, 108, 109 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 500010103629 844510110001744

378 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖಯತನ ಜಿ ಲ ಫನ್ ನರಮಣಭಲತಿಯ ಷ ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0.00792 455452587386 12261100001948

379 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಲ ಎಸ್ ವ,ಳಣಿ ಷ ಷ ಫನ್ ಚಂದಮಯ ಗೌಡ 130.131.137 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.38 0.0036 594127716866 620010020169

380 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಭಭಲತಿಯ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯಮಯ
144 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.00 410518539762 120000198218

381 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ವೋತರಭಮಯ ಷ ಶಚ್ ಫನ್ 

ಶಯಮಣಣಮಯ
161, 162, 166, 165 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0.00768 988473327536 (0)9012200010598

382 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ್ ಲೈ ಆರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 174 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 490455413941 9012200085302

383 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಸುಫರಭಣಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಫನ್ 

ವಂಖಪಚರ್
42 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 712856275571 54057771443

384 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ೋಖ ಶಹಡ ಲೈ ಷ ನಖಯತನ ಜಿ ಎಂ 

ಫನ್ ಲೈ ಟಿ ಔಳಸಗೌಡ

245/4, 225/2, 

223/4, 244/2
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.33 0.00876 590282088644 620010016028

385 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಡಿ  ಶ್ಳಔಲ್ ಫನ್ ಎಸ್ ಎ ಳೋಷ್ 55/2, 35, 54/7 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.97 0.01164 526044297582 31893359416

386 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲನಮಔ ವ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸದಳವ 

ವ
60/3. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 929196641648 620010004089

387 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಎಸ್ ಎ ಲೋಯ ಮಖಲ್ು 54/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.07 0.01044 314561242951 708250010246600(1)

388 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಖಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸದಳವ 

ವ
59 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.39 0.00432 413484422328 54009658798

389 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭ ಫ ಎಸ್ ಸಣಣಮಯಗೌಡ 194/2, 234/1, 200 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.05 0.0054 473337359675 7082500100809100

390 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನಔಯ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭ ಗೌಡ
7/6, 11/4, 5/6, 7/1, 

7/2
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.09 0.00768 949314554904 13261009158

391 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲ್ರತ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ಳರೋಧಯಭಲತಿಯ 170 ಭಔಯಲ್ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.28 0.00816 348644994645 708250010222470(1)

392 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಗುತಿರವ್ ಟಿ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣದೋಲೋಯಮಯ 50/3,50/2, 49 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 944907175881 (0)9012200017590

393 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಲೋಫಣಣಗೌಡ 45, 47/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.04 0.01008 545216767105 12419100000004

394 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಹಲೋಪಲ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 118/1, 123/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.0048 263090852882 120001343835

395 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಖುಯುವಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 115, 119 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 811818139107 844510110002617

396 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಷ ಎಸ್ ನಖರಜ್ ಫನ್ ಷ ಆರ್ 

ಳರೋಧಯಭಲತಿಯ
192 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.39 0.00948 709604348756 (0)866101012854

397 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಷ ವ ಫನ್ ಚನನಗೌಡ 50, 51 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.37 0.00924 469196272931 708250010053020(1)

398 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರಳೋಕಯ ಎಂ ವ ಫನ್ ಚಿನನಮಯಶಹಡ 230 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.00792 336895332357 620010017168

399 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಸುಬಬನಮಕ ಫನ್ ಖುಂಠನಮಕ 77./3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.03 0.0012 237613352919 54009651849

400 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಲೋನ್ ಔುಮರ್ ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಷ ಟಿ 

ಳರೋನಳಸನಮಕ 133 ಕ್ಕಗಗ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ

0.44 0.012 802161446431 9122200009297

401 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಂಜಗೌಡ ಫನ್ ಳೋಷ್ಣಣಗೌಡ
102, 335, 334, 104, 

98, 48, 88, 82
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 775033844400 7082500101851200

402 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಜಭಮ ಷಲೋಂ ಭನಮಕ 19/3,18/4,16/6,16/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.0048 428763389637 12419100002216

403 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ಎಸ್.ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮನಮಕ 297, 295 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.11 0.01092 860724094305 844510110000049

404 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನರಮಣ ನಮಯ ನಟೋಶ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 

ನಮಯ
177 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.29 0.00348 661111462224 620010019314

405 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಜಖಧೋಶ್ ಟಿ ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯಬಟ್ 58 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 644842329899 (0)12200038487

406 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಜಳೋಕಯ ಶಹಡ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಕಡ 

ಶಹಡ ಶಚ್ ವ
200, 206 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.39 0.00948 707330559923 120000266938

407 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಲತನ್ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮ ಷ ಎಂ 38 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.003 232279816412 520101027306697

408 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ತಿಭಮ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 28, 29, 39, 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 465791625130 176300101000534

409 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಲಂಔಣಣಗೌಡ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ
30/10, 30/1, 

29/5,29/1, 27, 32/1
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 4.35 0.012 313022229570 620010019541

410 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ಬಲ್ಖಣತಿ 273 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.03 0.00516 630218559498 520291022828716

411 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಬಲ್ಖಣತಿ ಬಟ್ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸಲಮಯನರಮಣ ಬಟ್
247, 266, 281 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.36 0.00912 669021135885 708250010106320(1)

412 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಗಲೋಂದರ ಎಸ್ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯ 

ನಮಕ
91/3. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.15 0.0018 765441623906 120002500388

413 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ 83, 84 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.34 0.00888 931383348620 120000432090

414 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಚಂದರ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ನಮಕ 1/13, 116/1, 1/5, 1/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.10 0.00936 202285234509 54009629336

415 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಖರಜ ಎಸ್ ಶಚ್ ಫನ್ ಷಲ್ಗೌಡ 134, 131/4, 258 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.38 0.00996 689725288921 120001476560

416 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಎಂ ಸುಯೋಂದರ ಗೌಡ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0.00792 918836548036 (0)9122200024868



417 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಟಿ ಜಿ ಪಣಣ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣನಮಕ
48,118/21, 3329, 

129/1, 331/1
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.16 0.00972 940169734273 7082500102357500

418 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರದೋ ಲೈ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಯೋಂದರಗೌಡ 9/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.07 0.00564 642584018299 12261100001240

419 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಲಜಮೋಂದರ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ 

ವಂಖಗೌಡ
104, 105 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.32 0.00864 341475709680 708250010167830(1)

420 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರಧೋಶ್ ನಮಸ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ 

ಮಧವನಮಸ
66 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 411926198649 (0)866101012269

421 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಅಳಲೋಸ ಶಚ್ ಎಸ್ ವಂಖ ಶಹಡ 79/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.12 0.00144 533209226493 54047721585

422 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಭಶೋಶ್ ಇ ಫನ್ ಈಶ್ವಯ ಗೌಡ 94 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0.01176 769277778007 120002377603

423 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯಭೋಶ್ ಶಚ್  ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 139 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.00654 916103540281 (0)9122200002260

424 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ಳಲೋಭ ಎಂ.ಎಸ್. ಷಲೋಂ, ಳರೋನಳಸ 

ಎಸ್.ಟಿ.
95 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 219800125317 (0)9122600000431

425 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ನಖರಜ ರವ್ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್. 

ಔರಷ್ಣಶವಭ ರವ್
72 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.16 0 373738092957 7082500101060400

426 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರೋನಳಸ ಷ.ಎಂ.ಫನ್, ಭಂಜಗೌಡ 124 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.01 0 721250452018 7082500101996400

427 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
  ಸುಧಔಯ ಶಹಡ ಫನ್ ರೋಟ್ ಎಂ.ಜಿ. 

ರಭಶವಭ
41 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.19.00 0 254043746847 (0)9012200034460

428 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ
ರೋಭ ಎಂ.ಆರ್. ಷಲೋಂ ರಭಶವಭ 

ಶಹಡ
40 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.13 0 960763730438 708250010106540(1)

429 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರೋಱ ಎಂ.ಆರ್.ಷಲೋಂ ರಭಶವಭ ಶಹಡ 38 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.04 0 852766213960 708250010057750(-1)

430 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಕಡಮಯ, ತಲ್ಗರ್ 82 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0 542135607707 7082500100887600

431 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣ ಷ ಫನ್ ಕಡ 65 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.04 0.005 561334191455 620010008200

432 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಳರಂಹೋಶ್ವಯ ಟಿ.ಷ. ಫನ್  ಕಡಮಯ 89 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.01 712658355115 708250010059460(1)

433 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಔೃಷ್ಣಚಯ ಫನ್ ಕಲಚಯ 10 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.35 0.016 737362839813 9122200004076

434 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನಹೋಶ್ ಷ.ಎಂ. ಫನ್ ಭಯಮ 119 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 809075293296 120000220868

435 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ನರಮಣ ಷ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಣಣ ,113,120,119 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0.0066 21162176918 12419100003697

436 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ರಭಮಯ ಫನ್ ಭಯಮ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 541526003514 844510510000347

437 NHM ಸಭಖರ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣ ಯತನ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣನ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.0096 498354374926 9092210008701

438 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜ್ ಡಿ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮ ನಡವ 170 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ
 ಜಮಕಮ

0.20 0.04 662967805300 12261100000827

439 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಲನಮಔ ವ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸದಳವ 

ವ
60/3. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 929196641648 620010004089

440 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ನಖಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸದಳವ 

ವ
59 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 413484422328 54009658798

441 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷೋಶ್ವ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 151 ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 505177032304 620010007013

442 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಔೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಷ ಎಸ್ ರೋಭ ಫನ್ 

ಸುಫಬಣಣಗೌಡ
161 ಔಸಬ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 986195044792 620010015922

443 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ರಭಣಣಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಸಯಲೋಜಭಮ ಫನ್ 

ಸುಫಬಣಣಗೌಡ
127 ಔಸಬ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 662562134289 620010001736

444 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಳಸ ಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 674447964066 708250010197900(1)

445 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಯಲರಜ್ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣ 

ಶಚ್ ಎಸ್
73/3. ಚ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 669334255679 54009645542

446 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಜಳೋಕಯ ಷ ಎನ್ ನಖಶಹಡ ಷ 262/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 301349757781 7082500101011900

447 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಹಲೋಪಲ್ ಶಹಡ ಷ ಎನ್ ಸುಭಷ್ ಷ ಜಿ 

ಫನ್ ನಖ ಶಹಡ
219 ಔಸಬ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 846372464050 54009631775

448 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ರಭಚಂದರ 

ಂಡಿತ್
30/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 450496752393 (0)866101005417

449 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಎಂ ಎನ್ ನತಿನ್ ಂಡಿತ್ ಫನ್ ನಯವಂಹ 

ಂಡಿತ್
31 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 815380884483 (0)866101006825

450 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಸಕಯ ಷ ಫನ್ ಕಭಣಣಗೌಡ 301/3, 17/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 917162110548 (0)9092200018279

451 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಎಂ ಫನ್ ಭಯರವ್ 73/1, 74, 269 ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 556211370365 85053139574

452 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಹೋಶ್ ಫ  ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯಮಯ 105./2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 587364059153 7082500101130900

453 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಕಭಣಣಗೌಡ 41.50. ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 267409805584 120000953205

454 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುದೋಶ್ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 5/2, 5/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 338047801297 7082500101597500

455 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಅನಂತಮಯ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 102/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 264438631980 120000188175

456 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಅನನಸಣಯ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಷ ಆರ್ 186 ಔಸಬ ಶಮನಯ  ಜಮಕಮ 0.20 0.04 429868444915 (0)9012200035540

457 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಹಲೋಪಲ್ ರವ್ ಶಚ್ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟ್ 

ರವ್ ಷ
50 ಔಸಬ ಶಮನಯ

 ಜಮಕಮ
0.20 0.04 354721414733 (0)9092200002087

458 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಣೋಶ್ ಫ.ಡಿ. ಫನ್ ಧಭಯನಮಕ 82/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ  ಜಮಕಮ 0.15 0.03 444997338432 (0)9122200031378

459 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಂದರ ನಮಕ ಫನ್ ಸುಫಬನಮಕ 40 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ  ಜಮಕಮ 0.30 0.03 804591201639 (0)9122200003542

460 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಫಬನಮಕ ಫನ್ ಖುಂಡ ನಮಕ 77 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ  ಜಮಕಮ 2.15 0.08 237613352919 54009651849

461 NHM ಜಮಕಮ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ   ಹಲವ ಫನ್ ಬರೋಗೌಡ 172 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ  ಜಮಕಮ 0.32 0.06 217796940266 (0)9122200035429

462 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ  ಫಲೋಫಭಮ ಷಲೋಂ ಬಫು ಗೌಡ 84/1, 90/5 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 1.00 0.049 766799188358 12261100000634

463 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ವದದೋಗೌಡ 33/13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 482364312190 12261100001749

464 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ವಂಹೋಗೌಡ 8/2. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 783527842395 38762659942

465 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 35/7 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.23 0.04508 230615394431 12261100001237



466 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟನಮಕ 77/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 518776200657 (0)9122200029978

467 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಯಮ ಗೌಡ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಕಡ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.23 0.04508 675828078853 85034398099

468 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖಯತನ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಳಂಹೋಗೌಡ 4/1. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.25 0.049 817416973761 12261100004281

469 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಷೋಗೌಡ 100 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.25 0.049 415720880088 12261100002730

470 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯಭೋಶ್ ಎಸ್ ಶಚ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 13/1. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 214890965134 12261100000249

471 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 34/5 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.25 0.049 666379669229 38810889632

472 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ   ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 89/2. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 563370768408 12261100001109

473 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವೋತ ಷಲೋಂ ತಭಮೋಗೌಡ 33 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.25 0.049 340638648957 12261100002708

474 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವೋತಭಮ ಸುಯೋಶ್ ಷಲೋಂ ನಖಗೌಡ 16/2. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.049 627374085239 620010003109

475 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯದ ಶಚ್ ಷಲೋಂ ಷಲ್ 34/2. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 446863226961 12261100001311

476 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳೋಷ್ಗೌಡ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.049 530482021974 12261100000084

477 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಫಬ ನಮಕ ಫನ್ ಖುಂಡನಮಕ 77/3. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.30 0.0588 237613352919 54009651849

478 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಂದರ ನಮಕ ಫನ್ ಸುಫಬನಮಕ 48/ಫ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.17 0.03332 804591201639 (0)9122200003542

479 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಭಮಮಯ ಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 129/2 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.25 0.049 529145776848 12261100000931

480 NHM ಬಱ ಔಂದು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಮಲ್ೂನಮಕ 41 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಬಱ 0.27 0.05292 398250823176 (0)9122200001047

481 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದೋವರಜ್  ಫನ್ ಸುಫಬರಮ 28 ಔಸಬ .ಜತಿ. ಬಱ 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 684466639300

482 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಂದಲೋಡಿ ಫನ್ ಖುಂಡಮಯ ಶಲಸಷಯ 80 ಕ್ಕಖಗ .ಜತಿ. ಬಱ 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 876506349459

483 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಮಯ 9 ಕ್ಕಗಗ .ಜತಿ ಬಱ 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 591960441374

484 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಮಯ 84 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 750731086943

485 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಗಿಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 2 ಕ್ಕಗಗ .ಜತಿ ಬಱ 0.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 807445748425

486 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಕಡಭಮ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಫುಯುಡಮಯ 333 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 232585748957

487 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಳಳಭಮ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಭಂಜ 41 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.26 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 871369862117

488 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಫಡಿಯ 231 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 615686832535

489 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭಯಯ 232 ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 388507458100

490 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಯೋಶ್ ಜಿ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ ಕ್ಕಗಗ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

491 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಂಖ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

492 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಅಣಣ ಫನ್ ವದದಮಯ ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

493 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸಣಣ ಫನ್ ಕ್ಕಟಟ ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

494 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದದಮಯ ಫನ್ ಔುಂಫಳಮಯ ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

495 NHM ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ ಜಿ ಭಂಜ ಫನ್ ಗಿದದಮಯ ಔಸಬ .ಜತಿ ಬಱ 0.39 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

496 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶ್ಂಔಯ ಡಿ.ಫ. ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯಗೌಡ 18/2. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 487977588471

497 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಟಿ.ಯಗುತಿರವ್ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣದೋವಯಮಯ 50 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 944907175881

498 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಯವಂಹಮಯ ಫನ್ ಅನಂತಮಯ 9 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 787588031971

499 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಜತ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ 423/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 694550085794

500 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ನಖ ನಮಕ 160 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 2.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 636909880280

501 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಭಚಂದರ ಫನ್ ವೋತರಮ್ ಬಟ್ 30 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 314699896905

502 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ಜಿ.ಶ್ಂಔಯ ಶಹಡ ಫನ್ ಗಿಡಡಣಭ ಶಹಡ 20 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 905602449259

503 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಫ. ತಭಮಣಣ ಗೌಡ ಫ.ಐ. ಫನ್ ರೋಟ್ 

ಐಮಯಣಣ ಗೌಡ
8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 677313417120

504 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಫನ್ ಚಿನನಮಯ ಶಹಡ 26/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 606161539408

505 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖ ಗೌಡ ಫನ್ ವಂಖಣಣ ಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 2.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 837317501592

506 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಳಸನಮಕ ಫನ್ ತಭಮ ನಮಕ 37/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 204342082800

507 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲದಯಶ್ಂಔಯ ಫನ್ ಲಳವೋಶ್ವಯ ಬಟ್ 216 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 412834342097

508 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷ.ವ. ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ಚಿನಯಮಯ ಶಹಡ 54 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.10 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 936869802802

509 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಟಿ.ಎಸ್. ಸುಯೋಂದರಗೌಡ ಫನ್ ಳೋಷ್ಣಣ 

ಗೌಡ
87.82 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.10 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 712678281730

510 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳೈಱ ಷಲೋಂ ಲಜಮಔೃಷ್ಣ 56 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 508974826952

511 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಶಚ್.ಎಸ್. ಫನ್ 

ಳೋಷ್ಗಿಯಮ
72/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 2.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 658359687813

512 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 292773118509

513 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಚಿನನೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 876409683788

514 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಸಕಯ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 567981741083

515 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಣಣ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 52 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.20 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 893093938607

516 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಯತಮಭಮ ಷಲೋಂ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 0.24 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 738100588536

517 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಶವಭ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ 11/2. ಕ್ಕಗಗ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ

518 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಎಂ.ಎಸ್. ಬಲ್ಸುಫರಭಣಯ ಫನ್ ಯಮ್ 

ಬಟ್
464/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 434292565566

519 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ರಭಶವಭ ಗೌಡ ಎಮ್. ಲ. ಫನ್ 

ಲಂಔಟೋಗೌಡ
296 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಹೋಯು 1.00 ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 614734923484



520 NHM ಹೋಯು ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಎಂ.ಜಿ. ದೋಲೋಂದರ ಫನ್ ಶಚ್ 

ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ
28 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಹೋಯು ಗಿಡಖಳ ಲತಯಣ 626908477922

521 NHM ಲೈಮಔತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಭಂಜೋಗೌಡ ಷ.. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 6 ಔಸಬ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ, ಕಪ, ಕಳುಭಣಸು 1.00 0.26 224624705611 54047725400

522 NHM ಲೈಮಔತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ಚಿನನಮಯ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ, ಕಪ, ಕಳುಭಣಸು 1.00 0.2625 876409683788 12261100001413

523 NHM ಲೈಮಔತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ರಭಮಯ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ, ಕಪ, ಕಳುಭಣಸು 1.50 0.295 706667489197 12261100001726

524 NHM ಲೈಮಔತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ಭಯಮಗೌಡ ಫನ್ ಕಡೋಗೌಡ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ, ಕಪ, ಕಳುಭಣಸು 1.20 0.42 675828078853 85034398099

525 NHM ಲೈಮಔತಔ ನೋಯು ಸಂಖರಹಣ ಗಟಔ ದಮಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ, ಕಪ, ಕಳುಭಣಸು 2.00 0.2825 500757579160 12261100001748

526 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ
ಫ.ಡಿ. ಲೋದವತಿ  ಷಲೋಂ ಶಚ್.ಎಂ. 

ಶ್ಂಔರಯ ಗೌಡ
183 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.00 5.156 457533920671 (0)9012200018217

527 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ
ದಮನಬ  ಎಂ.ಡಿ. ಫನ್ ಎಂ.ಷ. ದೋವ 

ಶಹಡ
42 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.00 7.5 687333231766 (0)722500100602201

528 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಅಪಚಯ ಫನ್ ಚಿನನಚಯ 84 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

76.34 8.23  ಖ 120002564988

529 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಷ.ಎಸ್. ಳಸ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 23 ಔಸಬ . ಜತಿ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

0.23 5 229778976994 120000428584

530 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ
ತುಳಸಭಮ ಫ ಡಿ ಷಲೋಂ 

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯನಮಕ ಎ ಲ

42/1,45,46,47,49,48

/6
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

8.70 7.5 947486923861 722500100345901

531 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ರಲೋಣ ಫ ಲ ಫನ್ ಲಠಲ್ಗೌಡ 138, 139,  162 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

3.38 7.64 963802844076 560941000306680

532 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಪಂಡು ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಗೌಡ

78/5,77/1,77/3,7/4,7

7/6,77/8,77/9,77/12,

77/16,82/17

ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

9.03 5.26 545090293158 620010025930

533 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಉಭೋಶ್ ಷ ಡಿ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 136 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

3.36 5.5 455052151901 (0)722500100328701

534 NHM ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ಸುಫಬಣಣ ಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔ ಗೌಡ
22/1, 22/2, 24/6, 

24/7, 34
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

3.00 5.627 520291022833523

535 NHM ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಕಯೋದ ದಮಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.00

1

500757579160 12261100001748

536 NHM ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಕಯೋದ ನರಮಣ ನಮಕ ಫನ್ ವಲೋಭನಮಕ 116 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

1.30 1.00 424593420603 54009640826

537 NHM ಞಯಔಟರ್ ಕಯೋದ ಸಣಿಯಭ ಶಚ್ ಷ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ್ 129/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.20 1 897586280764 120002023018

538 NHM ಪಯಸ ಷೌಸ್ ರಕಶ್ ್ ಫನ್ ಅಣಣ ಗೌಡ 177 ಔಸಬ ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.20 2 315721998058 866101010144

539 CHD ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ )Matching Grants) ಷ ಎಂ ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಭಂಜ 250, 123 ಔಸಬ .ಜತಿ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

2.00 6.33 201960344069 12002388934

540 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಂತ್. ಫ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 107

ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

0.22.

0.60

727301207681 64137375741

541 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಅಣಣ ಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಔ ಗೌಡ 66

ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

1.00

0.60

367869773975 64081651258

542 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸುಯೋಶ್ ಷ.ಷ. ಫನ್ ಷ ಎನ್ ಕಡಗೌಡ 142

ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

0.10.

0.60

622320082112 7082500102357700

543 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್.ವ.ಫನ್ ಚಿನನಮಯ ಶಹಡ

26

ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

1.17.00 0.58 606161539408 620010003063

544 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್  ಎ.ಎಸ್.

43

ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

1.00 0.50 605575595150 722500100361701

545 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಸತಯಭಭ ಷಲೋಂ ಷ  ಸುಫಬರವ್

164

ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

0.17.00 0.62 775518243305 866101014209

546 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಶಚ್.ಜಿ. ನಖರಜ ಶಚ್ ಎಸ್       ಖಣೋಶ್ಮಯ

26

ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ

1.18.08 0.52 659855972768 9012200006581



547 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಭಣಣ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಫನ್  ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 140 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.36.00 0.52 662562134289 620010001736

548 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳರೋ ಳಸುದೋವ ಫನ್  ಖಣೋಶ್ಮಯ 49… ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.35.00 0.50 872442090482 866101007187

549 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಭಚಂದರಮಯ ಫನ್ ಹಲಳಚಯ 17 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.50 489110223780 (0)9122200002390

550 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲಂಔಟೋಶ್ ಎಂ.ಜಿ. ಫನ್ ಖುಂಡಣಣ ಗೌಡ 64 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.32 971798882354 (0)9122200028716

551 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಅಳಲೋಔ ಎಂ.ಷ. ಫನ್ ಕ್ಕಟಟಣಣ ಗೌಡ 103 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.17 0.60 734561384321 708250010121940(1)

552 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷ.. ಹಲೋಪಲ್ಔರಷ್ಣ ಫನ್ ದಲಡಡ ಷಟಟ ನಮಕ 15 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.23 0.60 952564737307 (0)9012200063901

553 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಯಮಗೌಡ ಫನ್ ಅನಂತಗೌಡ 169 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.39 0.60 631241315551 (0)9012210007743

554 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಷಲೋಂ ಲೋಯ ಶಹಡ 249 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.03 0.15 389681098204 708250010223720(1)

555 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಅನುಸಲಮ ಷಲೋಂ ಷ.ಫ. ಭಂಜ 195 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.30 0.70 343823551522 37943426603

556 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನೋಸಯ ಎಂ.ಎನ್. ಫನ್ ನಟರಜ್ ಎಂ.ಎನ್. 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.60 438324242776 64144218463

557 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳೋವದರ ಶಚ್.ಜಿ.ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ 182 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.52 692402282284 620010021866

558 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲ ರಜಳರೋ ಷಲೋಂ ಲಶ್ವಜಿತ್ ಟಿ.ಷ. 18 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.65 645837256685 708250010254640(1)

559 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಅಣನ ಗೌಡ 157 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.00 0.52 222768331788 (0)9122200007458

560 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಹಲೋಪಲ್ ಷ.ಎಸ್. ಫನ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ 152 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 7.02 0.11 696687014302 (0)722500100254401

561 State RKVY - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯದ ಷಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಶಹಡ 30 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.15 0.10 651347058159 63610100001247

562 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸುಬದರಭಮ ಷಲೋಂ ಫ ಳವರಭ ಬಟ್ 14 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.30 0.75 212393983324 708250010048480(1)

563 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಲೋದಂಡ ಲೈ.ವ. ಫನ್ ಚನನ ಗೌಡ 189 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.16 0.50 534068696413 708250010159640(1)

564 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸತಿೋಶ್ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಶಹಡ 140/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.16 0.48 619692363686 33625413629

565 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

 ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಷ ಎಸ್ ಫನ್  ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 5.20 0.70 986195044792 620010015922

566 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸತಿೋಶ್ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಳಳಣಣಗೌಡ 58 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.15 0.48 526645499531 708250010213140(1)

567 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಶೋಶ್ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಗೌಡ 198 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.60 224872471924 620010003959

568 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಿಭಮ ಲೈ ವ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 195/3 ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.06 0.60 989539655335 (0)9012200017981

569 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ ಅನಲ ಔುಮಯ ಎಸ್. ಎಮ್ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 

ಎಸ್ ಎ

291/1 ,269 

,289/1.289/2.288/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1-10 &2-09 0.60 806924450254 708250010146460(1)

570 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲಜೋಂದರ ಶಚ್ ಡಿ ಫನ್ ಧಭೋಯಗೌಡ 61 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.27 0.12 271584957663 708250010214990(1)

571 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಚಂದರ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ ತಿಣಣಗೌಡ 75/4a66/2,89,75 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.30 0.72 782454637620 844510110001381



572 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.30 0.13 860729116348

573 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಹುಂಡ ಫನ್ ಷಲಯಖ 55 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.10 0.10 768741142183 620010024709

574 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ಚ್ಲ್ುಲೋಗೌಡ 8 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.75 783527842395 38762659942

575 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 34/3 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.32 0.15 903451318143 12261100003246

576 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಷಲೋಂ ಅಣಣಗೌಡ 239/7.238 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.03 0.69 919817001403 12261100002719

577 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳರೋನಳಸ ನಮಕ ಫನ್ ಕಠನಮಕ 323 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.75 638194714167 (0)866101006203

578 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಖ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.20 0.13 340982473646 12261100002993

579 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಿಭಮಮಯ ಫನ್ ಭಯಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.26 0.85 275455550619 12261100001722

580 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಯಮಗೌಡ ಫನ್ ಕಡೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.09 675828078853 12419100001661

581 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಭಮೋಗೌಡ ಫನ್ ಮಂಷೋಗೌಡ 09.38.39 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.10 0.85 497064465780 12261100000354

582 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಮಂಷೋಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 24 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.04 0.11 620493027188 12261100000746

583 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಜು ಫನ್ ಔುಟಿಟ 344 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.12 0.90 525518331740 12472100000912

584 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ 344 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.12 0.90 505143431015 12472100000166

585 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಗೌಯಭಮ ಷಲೋಂ ರಭನಮಕ 221/1 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.19 0.75 306987018701 (0)9092210004347

586 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಜಖದೋಶ್ ಫನ್ ದಯವಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.02 0.75 630735663599 12261100001423

587 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಲ್ನಮಕ ಫನ್ ಭಯಮನಮಕ 40 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.12 0.75 (0)9122200008464

588 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯಲಔುಮಯ ಫನ್ ಲಂಷೋಗೌಡ 48/28 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 3.08 0.75 215052896494 54058549995

589 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಹೋಹನ್ ಜಿ ಶಚ್  ಫನ್ ಹುಂಡ 54 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.38 0.10 710262507569 63610100002031

590 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಲ್ ಫನ್ ಕಳುಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.25 0.75 333679376263 12261100002343

591 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳರೋಧಯ ಎಮ್ ಜಿ  ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ನಮಕ 173/2 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.09 0.15 290192290862 (0)9092210012549

592 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಜಮಭಮ ಷಲೋಂ ಯಭೋಶ್ವಯನಮಕ 63/3 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.31 0.09 865117949305 (0)9122200011600

593 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲನಲೋದ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ 51 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.09 404915957711 (0)9122210003567

594 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಯವಂಹನಮಕ ಫನ್ ಭಯಮನಮಕ 41 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.14 0.15 308266076572 (0)9122200011909

595 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಅನತ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 3.17 0.35 (0)866108011777

596 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಅಔಕಮಯಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯಗೌಡ 4 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.24 0.35 317255812546 12261100004344



597 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಿಭಮ ಫನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 8 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 3.17 0.35 404134690081 (0)722500100650001

598 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಲ್ಗೌಡ ಫನ್ ಳೋೋಗೌಡ 19 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.06 0.35 537535017850 120000742874

599 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸದಳವ ಫನ್ ವಂಖ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.26 0.35 448575775191 12261100003698

600 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಚಿನನ ಫನ್ ಭಯಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.18 0.35 649257250746 12419100000998

601 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಟಿ ಎನ್ ಸುಯೋಶ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 18 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.35 461308193414 (0)722500100650401

602 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಭಮಮಯ ಫನ್ ಸಲಯ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.35 891146916462 12261100003723

603 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫನ್ ಬಫುಗೌಡ 31/12. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.00 0.35 734552034473 12261100004099

604 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.35 0.35 218348662770 12261100003370

605 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಸಕಯ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.35 0.35 239305549619 12261100002827

606 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭೋನಕ್ಷಿ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣ 90 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.13 0.75 618095832526 (0)9012610000510

607 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಹೋಶ್ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 9/3, 9/4 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.32 0.35 668181185164 12261100001693

608 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯಭೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.12 0.88 214890965134 38884570416

609 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಶಲನನೋಗೌಡ 33/3 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.21 0.88 666379669229 38810889632

610 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷ ಆರ್ ವಲೋಭಳೋಕರ್ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.01 0.35 706667489197 64199439545

611 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸುಫರಭಣಯ ಎಂ ಎ ಫನ್ ಅನಂತ ನಮಕ 88 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.00 0.13 533486988988 520101027317710

612 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳಸುದೋವ ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 70 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.00 0.88 732016972469 (0)866101009582

613 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ೋಗಿೋಶ್ ಷ ಷ ಫನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 31/15 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.35 533893604076 12261100001579

614 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಶಚ್ ಜಿ ಹಲೋಪಲ್ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 30/42 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.28 0.35 617751766472 12261100003572

615 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನರಮಣ ಫನ್ ಲಂಷೋಗೌಡ 30/27 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.35 720459123622 12261100003313

616 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಭ ಎ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 14/6. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.25 0.15 870072890522 12261100001422

617 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸಯಲೋಜ ಷಲೋಂ ವಂಖಮಯ 109/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.17 0.21 544171347680 12261100001723

618 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಶಚ್ ಜಿ ಳವ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.35 767544812906 12261100003652

619 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭಯನಮಕ 18 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.35 428205377659 (0)722500100931901

620 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳೋಷ್ ಫನ್  ಅಣಣೋಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.13 0.25 769828509107 (0)9122200029549

621 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಫಲೋರೋಗೌಡ ಫನ್ ಫಲೋಫುಗೌಡ 31/6 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.11 0.35 436816135728 12261100001216



622 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಹೋಶ್ ಶಚ್ ಡಿ ಫನ್ ದಯಲೋ ಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.75 213203417321 12261100001780

623 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಂಜೋಗೌಡ ಷ.. ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 3 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.90 224624705611 54047725400

624 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಗಿಯಜ ಷಲೋಂ ಭಯಗೌಡ 10/07/ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.28 0.60 507461803787 12261100001910

625 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನರಮಣ ಫನ್ ವಲೋಭನಮಕ 116 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.30 0.75 424593420603 54009640826

626 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಳರೋನಳಸ ಎಂ.ವ. ಫನ್ ಚಂದರನಮಕ 70 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.09 0.15 269502392312 (0)866101010693

627 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷಂೋಗೌಡ ಫನ್ ಮಂಷೋಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.12 0.75 418124897684 12419100001813

628 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಫಲೋಫಭಮ ಷಲೋಂ ಬಫುಗೌಡ 84/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 3.25 0.75 766799188358 12261100000634

629 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಶದ ಫನ್ ದೋವದಸ ನಮಕ 119 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.90 608620501406 (0)9122210006543

630 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ೋಖಶ್ ಫನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 48/5 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 3.33 0.17 501336532137 (0)9122200027077

631 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ತಿಭಮಣಣ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.17 860729116348

632 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಎಂ.ಲೈ. ಯಭಶ್ ಫನ್ ಲಂಔಮಾ 48/3 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.00 0.29 908624523114 63610100000345

633 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ವದದಭಮ ಷಲೋಣ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.28 0.75 408232240839 120000802530

634 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಫಳಳ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 114/1 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.75 415297680440 54047724575

635 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಸಕಯ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.75 567981741083

636 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸಲಯ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.80 0.29 958789615901 12419100050616

637 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಂತ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.09 636503553862 31621857211

638 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯುದರ ಫನ್ ಕಱಗೌಡ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.29 529642163268 12261100002323

639 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಲ್ಕ್ಕ್ಷೋ ಷಲೋಂ ತಭಮೋಗೌಡ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.09 241240438703 12261100003007

640 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರೋಮ ಷಲೋಂ ನಖರಜ 119 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.15 0.62 253779640528 9122200007983

641 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಖ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.20 0.16 340982473646 12261100002993

642 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಕ್ಕಟಟ ಫನ್ ಖುಯುವ 32 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.12 0.61 341000011783 12472100001932

643 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ವಂಖ ಗೌಡ ಫನ್ ತಿಭಮೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.38 0.60 472093922164 7082500102314000

644 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯತನಔಯ ಫನ್ ತಭಮೋಗೌಡ 35/9 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.22 0.60 918779661977 12261100002086

645 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಭಯಮ ಫನ್ ವಲೋಭೋಗೌಡ 006/16 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.60 539645759109 12261100003152

646 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಸುಯೋಂದರ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಷಲ್ 48/2 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.20 0.15 587797255823 9122200021506



647 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷ ಎಸ್ ಭಶೋಶ್ ನಮಕ 303,53 ಔಸಬ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.15 270665946517

648 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಯದಭಮ ಷಲೋಂ ತಿೋಗೌಡ 10/2,11/1 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 2.01 0.60 367924270947 12261100000593

649 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ರಭಔಯ ಫನ್ ಔಳಸಗೌಡ 28 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.00 0.60 254587202615 120001475307

650 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಚಂದುರಭೋಯ ಫನ್ ಕಳುಭೋಯ 217/2 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.33 0.62 468924413960 12261100002014

651 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ಷ.ಫ. ಯಭೋಶ್ ಫನ್ ಫಚಚನ ನಮಔ 130 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 1.07 0.60 497651506900 (0)722500100381301

652 State SMAM - ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ ಯಂತಿರೋಔಯಣ

ನಹೋಶ್ ಫ.ಎ. ಫನ್ ಅಷಗೌಡ 2/2. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ

ಅಡಿಷ, ಕಪ, 

ಕಳುಭಣಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 

ಲ್ವಂಖ 0.10 0.10 448854969168 12261100003678

653 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ೋಖಗೌಡ ಎಂ ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 105/5.103/1.11/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 555337027073 708250010214180(1)

654 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲನಮ  ಎಂ ಲೈ ಫನ್ ೋಖಗೌಡ 107.24/1.14.6/7. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 867064690377 708250010110040(1)

655 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ತಿಭಮಶಹಡ ಷ ಶಚ್ ಫನ್ ಷಲ್ಶಹಡ 202/2.225/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-21 0 330475178531 (0)866101013197

656 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಬಱವ  ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಶಹಡ 225 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.03 503306330889 (0)866101013199

657 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
 ಅಖಿಱ ಎಂ ಫ ಷಲೋಂ ವದದ ಶಚ್ ಎಂ 57/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-30 0 635926750029 (0)722500100368701

658 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ವದದಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ 35/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 279550770423 (0)722500100368601

659 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚಂದರಳೋಕರ್ ಲ ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 152.155. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 595121662233 120000977351

660 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಧಔಯ ಷ ಎಂ ಫನ್ ಭಲ್ೂಶಹಡ 124/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 635141318033 708250010182120(1)

661 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋಧಯ ಷ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಗೌಡ 45/8.45/7. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 8.99513E+11 620010027176

662 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಣಣೋನಮಕ ಫನ್ ದುಖಗಣಣನಮಕ 33/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-08 0 648909968121 120000952451

663 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸ ಫ ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 91/2.85/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 660474774916 (0)722500100203601

664 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜಗೌಡ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 467 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 585091819394 7082500100664200

665 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜರವ್ ಫ ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ರವ್ ಫ ಲ 10.11 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 929580628827 (0)722500100724901

666 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಫ ಲ ಹಲೋಪಲ್ರವ್ ಫನ್  ಫ ಲಶ್ವನಥಮಯ 9.12. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 706747262511 176300101001124

667 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣದೋವರಮ ಎನ್ ಆರ್  ಫನ್ ರಭಮಯ 119 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 733531815593 (0)722500100105601

668 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಗಲೋಂದರ   ಎನ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣದೋವಯಮಯ 118/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 329986842013 (0)722500100684401

669 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ

ಯಮಕಂತ್ ಎನ್ ಷ ಫನ್ಎನ್ ಆರ್ 

ಔೃಷ್ಣದೋವಯಮಯ
1181.137/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 372765788397 (0)722500100256001

670 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಗಿೋತ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸನಮಕ 166/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 432053903909 (0)722500100558201

671 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸ  ಎ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಮಯನಮಕ 70 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 877031841214 (0)722500100363901

672 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜುನಥ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 49.48.41.106. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 627008128987 708250010190590(1)

673 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ತಿಭಮ  ಎಸ್ ಫನ್ ಳೋಷ್ಶಹಡ 170.172.173.182 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 454288993644 844510510000269

674 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಉಭೋಶ್ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಗೌಡ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-39 0 245272531135 844510110002681

675 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ

ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಶಚ್ ಎಂ ಫನ್ ಶಚ್  

ಭಂಜಗೌಡ
232.276.278.279. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-33 0 804757101631 844510110000312

676 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನಫಮಯಶಹಡ 26/2ಫ ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-33 0.03 606161539408 54009656122

677 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸಂಜಿೋವ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯಗೌಡ 147.140.116. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 517025009920 120001469111

678 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದೋಲೋಂದರಗೌಡ  ಎಂ ಆರ್ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 114 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 866407891192 120001359709

679 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶ್ಂಔರಗೌಡ ಫನ್ ಭುತತೋಗೌಡ 176 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-20 0 976487588964 620010028806

680 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಜಳೋಕಯ ಫ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 784759530160 (0)722500100367901

681 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ರಭಶಹಡ 7 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-10 0 596026400183 120002313661

682 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಜತ  ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಲೋಯೋಂದರ 46/2.48.45 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 300964856756 54059309474

683 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಠಲ್ ಶಚ್ ಎನ್ ಫನ್ ನರಮಣ  ಶಚ್ 77.80.79. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 690249661301 120000736734



684 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಷ ಎಸ್ ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಷ  ಳರೋನಳಸ 363 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.03 208997325584 32397131079

685 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
 ಷ  ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಣಿಮಮಯ 345/2.357/2.359/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.03 405808891187 32101132628

686 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸತಿೋಶ್ ಫನ್ ಕಭಣಣಗೌಡ 41.50. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 267409805584 120000953205

687 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದೋಲೋಂದರ ಷ ಫ ಫನ್ ಫಳಳಣಣಶಹಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 758478321357 708250010081690(1)

688 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಶಹಡ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ವಂಖಶಹಡ 69 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-10 0 304326795624 120000787893

689 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ಳರೋನಳಸ ಜಲೋಗಿ 164/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 981518885263 (0)722500100835501

690 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳೋಷ್  ಎಸ್ ಫ ಫನ್ ಫಡಿಮನಮಕ 295.299.300/4.301/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 810220752971 844510110000689

691 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಫಬಣಣ ಟಿ ಎಸ್ ಫನ್ ವದದಗೌಡ 24/1.24/2.25/5.21.263 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 7.32826E+11 7082500102113400

692 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದಳಔಯ ಲ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 128.161.152 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 3.69215E+11 620010022780

693 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
 ಅಳಲೋಔ ಷ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಶಹಡ 41 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1-20. 0.09 673672522853 844510110003651

694 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುನಂದಭಮ ಷಲೋಂ ಅನಮಕ 26/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 861634313492 120000946481

695 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಭೋಶ್  ಎ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ 105.124. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 642638145718 38352251623

696 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಜಿ ಜಿ ಫನ್ ಗಿಡಡನಮಕ 17/1.137. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 836938793083 (0)9012200043419

697 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಫರಭಣಯಬಟಟ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫರಮಬಟಟ 60/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 961893640902 (0)9122200000551

698 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ವಂಖ  ಡಿ ಎಂ ಫನ್ ಭಂಜಶಹಡ 69.69/2.69/5. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 684160149845 120001054901

699 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಷಂಣಣಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ ತಿಣಣಗೌಡ 275.75/6.53 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 381811646046 844510110003277

700 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಗುರಭ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣ 124/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 269248357938 722500100510701

701 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಗಲೋಂದರ  ಎಂ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಶಹಡ 26.35/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 213748177183 620010016801

702 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಲೋಣ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 84 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 866101011107

703 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚಂದರ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ ತಿಣಣಗೌಡ 66.75/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 782454637620 620010002967

704 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ೋಖಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 42.43.44 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 817406397369 120000944008

705 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
 ಎ ಜಿ ಸಲಯಗೌಡ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 87 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 502076421165 (0)9012200043963

706 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಆದಶ್ಯ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರಗೌಡ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 512373869391 32875681021

707 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಧಔಯ ಶಹಡ  ಲೈ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಶಹಡ 224/1.228/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 804891971789 620010021822

708 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಲೋಂದರಶಹಡ ಫನ್ ಲೈ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮಶಹಡ 1/1.224/1.7/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 682817587428 708250010119110(1)

709 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಜುಔುಮರ್ ಲೈ ಆರ್  ಫನ್ ಯಲೋಂದರಶಹಡ 223/1.223/11. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 433766665684 708250010194450(1)

710 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಹೋಹನುಕಮರ್ ಲೈ ಆರ್ ಫನ್ ಯಲೋಂದರಶಹಡ 222 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 344947176721 120000213056

711 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋಭತಿ ಷಲೋಂ ಯಲೋಂದರಶಹಡ 244.7.230/2. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-37 0 642458951594 120000173281

712 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಔಯ ಶಚ್ ಲ ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಗೌಡ 268 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 218343710671 120000175018

713 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಶ್  ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸನಮಕ 43 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 605575595150 (0)9012200039007

714 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋಯಕ್ಷ್  ಎ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಎ ಲ 43.4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 820406061632 9012200023857

715 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖ ಫನ್ ಅಣಣ 116 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 883381443313 120000953942

716 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸತಿೋಶ್ ಶಚ್ ಎನ್ ಫನ್ ನಖಗೌಡ 140.142.224 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 548854872267 (0)9012200059837

717 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶೋಮಲ್ತ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 13/6. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-31 0 229509708172 (0)722500100918701

718 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸತಿೋಶ್ ಲ ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 269.152.137. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0 9.98585E+11 620010023171

719 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಎಂ ಫ ಹಲೋಲಂದನಮಕ  ಫನ್ ಫಲೋಫನಮಕ 50.56 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 876598128920 64009863019

720 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಫರಭಣಯಬಟಟ ಫ  ಫನ್ ಳವರಭಬಟ್ 9.8/1.8/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 7.64912E+11 708250010121640(1)

721 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಎಂ ರಸನನ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ 168 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-20 0 929715332472 866101008308

722 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ

ರಭಭಲತಿಯ ಬಟ್  ಷ ಎಸ್ ಫನ್ 

ಸುಫರಹಮಣಯಬಟ್
213.216 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 545704225747 7082500101418500

723 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಟಿ ಟಿ ಳಸಗೌಡ ಫನ್ ತಿಣಣಗೌಡ 10/2.71/2.89 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 6.8932E+11 866101012306

724 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸಯಲೋಜ ಷಲೋಂ ಖಣತಿ 50/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.13 0 929195835666 12419100004721



725 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಫುಬಲ್ ಲ್ತಿೋಪ್ ಫನ್ ಖಜಿ ಹುವೋನ್ ಶಶೋಬ್ 225 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 300217593496 912200005136

726 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಜಖದೋಶ್ ಶಚ್  ಫನ್ ಷಟಟಗೌಡ 69/1.73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 566171252853 64138972826

727 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶ್ಂಔರಶಹಡ ಲೈ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯಶಹಡ 123/14.223/14 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 967936977883 620010019165

728 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶಚ್ ಡಿ ಭಂಜುನಥ ಫನ್ ದುಖಗಗೌಡ 25 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 347218782860 722500100723301

729 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಧುಔಯ ಷ ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಗೌಡ 52/3.53/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-27 0 562351980456 7082500102103800

730 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ವಂಖಗೌಡ 48.340.341 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0--40 0.03 7082500101066500

731 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ ಶಚ್  ಭಣಣ ಫನ್ ಷಟಟಗೌಡ 84/4,96/2
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1-00 0.03

352640539457 54047726436

732 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಗೌಡ 72 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-35 0 855419554801 64165420884

733 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸದನಂದ ಡಿ ಆರ್ ಫನ್ ರಭನಮಕ 61 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-23 0 496946861897 9122200008560

734 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಎಱೂನಮಕ 33/6 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-23 0 398250823176 9122200001047

735 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದದಮಯ ಫನ್ ವಂಖಮಯ 138 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 210809539197 9122210004930

736 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸ ಫನ್ ಭಯಮ 138 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0-40 0.03 921313579489 9122210004926

737 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಮಲ್ತಿ ಷಲೋಂ ರಭ 138 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.60 0 46863880955 63610100000617

738 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶ್ಂಔಯಶಹಡ ಲೈ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ ಶಹಡ 123/14,223/14 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 967936977883 620010019165

739 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಆನಂದಭಲತಿಯ  ವ ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ 1,78,18,21,84,185 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 349085941740 520101027314878

740 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಣಣ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 02/6. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.36 0 575368771788 12261100000107

741 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಜಲಯೋತಿೋಶ್ ಶಹಡ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ ಶಹಡ 41,29,28/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 930296791063 12419100002343

742 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಶಹಡ 41,210,71,27 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0.03 344576421142 12419100002337

743 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಷಲೋದಂಡ ಲೈ ವ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ 19,01,89,237 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 534068696413 7082500101596400

744 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚನನಷೋಶ್ವ ಫ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 309,10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 901077177174 7082500102531200

745 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯದಭಮ ಫನ್ ಖುಂಡಗೌಡ 1,93,19,41,95,199 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 303785866095 866101009079

746 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಗಿಯಜಭಮ ಷಲೋಂ ತಭಮಮಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 798308288752 7082500102149100

747 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 325444369525 120000452787

748 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಲೋಂದರ ಫನ್ ತಭಮಮಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.24 0 982296601497 120000446886

749 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಧಔಯ ಶಹಡ ಫನ್ ತಭಮಣಣ ಶಹಡ 1,36,15,11,44,145 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 467056663239 620010010139

750 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಂಖನಥ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 38/3,37 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 280758166762 9012200075314

751 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯಫನ್ ನಖನಮಕ 4/4 ,2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 636909880280 620010031364

752 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸ ಶಚ್ ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಣಣಗೌಡ 5,6 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0 737431993362 7082500102329300

753 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಜೋಂದರ ಫನ್ ಭಲ್ೂಶಹಡ 12,41,28,221 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 935771228994 120001022265

754 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ದ| ಭಲ್ೂಶಹಡ 123/3,123/1,117/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 830137335412 120000204653

755 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ವಂಖ ಫ ಎಮ್ ಫನ್ ಭಲ್ೂ ಶಹಡ 52/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 800684465579 7082500102260500

756 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 30,33,26/1,15/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 244070343555 1247210000098

757 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣಗೌಡ 29/2,29/3,30/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 978391141664 9012200057240

758 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಶೋಶ್ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಗೌಡ 198 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.03 224872471924 620010003959

759 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔಳಸ ಎ ಟಿ ಫನ್ ತಭಮ ಗೌಡ 55/1, 56/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.03 92673040959 12261100000554

760 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ವಲೋಭಮಯ ನಯ್ಕ 15 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.03 623743019901 620010026309

761 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ತಿಭಮಗೌಡ  ಫ 151 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.10 0 582291070625 (0)866101011362

762 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಉಭೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯ ಗೌಡ 103/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.03 738013149559 33053523184

763 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ತಭಮಮಯ ಆಚರ್ ಷ ಫನ್ ಲಂಔ ಆಚರ್ 306 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.34 0.00408 789554071138 54047727112

764 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
 ಷ. ಳರೋನಳಸ ರಬು ಫನ್  ಔೃಷ್ಣರಮ ರಬು 115 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.08 0.012 813543749612 9012200004926

765 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಫಸವ ಳಟಿಟ ಫನ್ ಭಂಜಮಯ ಳಟಿಟ 167168 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.12 0.0042 848366373319 (0)866108011652



766 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸಲಮಯನರಮಣ ಜ,ವ. ಫನ್ ಚನನಷೋಶ್ವ ರವ್ 53 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.35 0.0042 625114621990 32828995113

767 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜಮಯ ಎನ್.. ಫನ್ ಷಟಟಮಯ 2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.0048 496474508474 13261030022

768 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಹೋಶ್ ನಮಸ ಎಂ.ಫ. ಫನ್ ಫಲೋಫಮಯ ನಮಕ 50 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.16 0.00576 388686694769 12472100000975

769 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಜಳೋಕಯ ಫನ್ ಭಯಮ ಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.012 784759530160 (0)722500100367901

770 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಶಚ್.ಜಿ.ಫನ್ ಖುಂಡಮಯ 295 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.16.00 0.012 262318296384 (0)9092200006099

771 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅನಸಲಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜುನಥ  ಉಪಧಯ 130 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.15 0.012 674798654785 (0)9092610000142

772 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಷಷ್ ಷಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ 294 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.13.00 0.012 263534243714 (0)9092200009765

773 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸದಳವ ಶಚ್.ಟಿ. ಫನ್ ಶಚ್..ತಭಮಮಯ ನಮಕ 52 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.00804 784323868963 620010013038

774 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳವಣಣ ಶಹಡ ಫನ್ ಭಯಮಣಣ ಶಹಡ 115 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.14 0 532999755752 63610100002269

775 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶಲನನಭಮ ಷಲೋಂ ಷಟಟಣಣ 9 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.20 0 591960441374 64129810301

776 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಉಭೋಶ್ ಫನ್ ಅಣಣಗೌಡ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.00.14 480 748045780896 7082500101942200

777 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಔಯ ಶಹಡ ಎಂ.ಆರ್. ಫನ್ ರಭಶವಭ ಶಹಡ 26 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0 338331080886 (0)722500100389601

778 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಔಯ ಲೈ.ಷ.ಫನ್. ಲೈ.ಟಿ.ಔಳಸ 228 ಕ್ಕಗಗ

ಶಮನಯ
ಅಡಿಷ 0.17 0.00996 249712810729 120000171035

779 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸ ಫ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಬರಮ 250, 251, 285, 286, 297 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.01176 875504712416 120000197156

780 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔಳಸ ಷ ಆರ್ ರಭೋಗೌಡ ಷ 35, 34, 37 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 474269116806 708250010113510(1)

781 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಠಔಭಮ ಫನ್ ಚಿನನ ಗೌಡ 233 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.0084 801750184447 (0)9122200028118

782 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ ಎಸ್ ಗಿಡಡಭಮ ಫನ್ ಸುಬರಮ ಗೌಡ 11,22, 5, 28, 39, 31 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0.00384 357141935215 620010031885

783 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋಯಭಣರವ್ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ರವ್ ಶಚ್ 67/2, 70, 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.012 995586722504 7082500100363500

784 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜುನಥ ಶಹಡ ಶಚ್ ಶಚ್ ಫನ್ ಶಯಮಣಣಶಹಡ 208, 304 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.24 0.01152 346269195064 (0)92210001858

785 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಖುಂಡಭಮ ಷಲೋಂ ಶಯಮಣಣ 202 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.27 0.00324 (0)9092210001843

786 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಶೋಶ್ ಇ ಫನ್ ಶಚ್ ಲ ಈಶ್ವಯಗೌಡ 94, 100, 101 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.18 0.01176 769277778007 120002377603

787 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನೋಲ್ಭಮ ಷಲೋಂ ಹೋಟಸಜಯ 128 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.31 0.00372 620084705606 64071009855

788 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದನೋಶ್ ಎ  ಫನ್ ಷಟಟ ಗೌಡ 447/2,267,425,261 ಔಸಬ

ಶಮನಯ
ಅಡಿಷ 1.19 0.00708 266694776669 844510110001142

789 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಂಖ ವ ಎಸ್ ಫನ್ ಸಣಣನಮಕ 321 ಔಸಬ

ಶಮನಯ
ಅಡಿಷ 1.02 0.00504 374968549825 (0)9012210007999

790 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳವಶ್ಂಔಯ ಎಂ ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಬಟಟ ಎಂ 253, 251/2, 288 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0012 389144945460 7082500101232900

791 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜುನಥ ಎಂ ವ ಫನ್ ಚಿನನಗೌಡ ಎಂ ಜಿ 63, 62 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.0072 416726347280 (0)9122200014402

792 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯಭೋಶ್ ಶಚ್  ಫನ್ ಷಟಟನಮಕ 39./1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0.00654 916103540281 (0)9122200002260

793 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳಲೋಬ ಎಂ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ಎಸ್ ಟಿ 95 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.006 219800125317 (0)9122600000431

794 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲೋಣುಹಲೋಪಲ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳವಶ್ಂಔಯ 202, 150 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.01 0.012 341001487259 520331001977037

795 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜರವ್ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ನಶವಭರವ್ 75,73, 72 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.37 0.012 373738092957 7082500101060400

796 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ಔೃಷ್ಣನಮಕ 289, 292 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.14 648 253900340325 844510110003936

797 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ವಲೋಭಳೋಕಯ ಎಂ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 69, 67/1 ಕ್ಕಗಗ

ಶಮನಯ
ಅಡಿಷ 2.31 0.0012 388797407040 9012200092816

798 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶಚ್ ಎಸ್ ಅಬಜನನ್ ಫನ್ ಸದಳವ ಶಚ್ ಟಿ 51/1. ಕ್ಕಗಗ

ಶಮನಯ
ಅಡಿಷ 0.33 0.00396 920107881988 120002015075

799 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಷ ಆರ್ ಳವರಭ 116, 93/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0.0012 840833894283 (0)9122200007631

800 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜ ಎಮ್. ಟಿ ಫನ್ ತಿಭಮಮಯ 154,168/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 743462192359 866101007663

801 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಗಲೋಂದರ ಫ .ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಬರಮ 248,247/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.07 0 613287869692 120000206616

802 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ವಂಖ ಶಹಡ ಷ . ವ.  ಫನ್ ಚಂದಮಯ ಶಹಡ 16/5,16/4,16/1,16/2,16/3 ಔಸಬ ಶಭನಯ ಅಡಿಷ 0.37 0 242329472461 866108011986

803 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಜಮೋಂದರನಮಕ ೆ ಮ್ ಎಮ್ ಫನ್ ಭಯನಮಕ 20/1, 23 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0 674894807590 12261100000752

804 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಎ.. ಫನ್ ಷಟಟ ಗೌಡ

266. 263 261, 425 ,447 

,259 , ,267
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.06 0 924005130544 7082500101357100

805 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಧಔಯ ಶಚ್ ಶಚ್ ಫನ್ ಷಲ್ಗೌಡ 273/2 ,359 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0 727835755447 20079910849

806 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜ ಷ ಎಮ್ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ ಷ ಲ 102/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.30 0 957606748683 12261100000063



807 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರೋಱ ಎಂ.ಆರ್ ಷಲೋಂ ರಭಶವಭ ಶಹಡ 38/16, 33/5 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0 852766213960 7082500100577500

808 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಂಜುನಥ ಎನ್ ಎ ಫನ್ ಅನಂತ ಮು ಎನ್ 16 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 956597220878 7082500101364900

809 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುದಔಯ ಶಹಡ ಎಮ್.ಆರ್ ಫನ್ ರಭಶವಭ 41/1 ಕ್ಕಗಗ ಶಭನಯ ಅಡಿಷ 1.19 0 254043746847 9012200034460

810 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರೋಭ ಎಂ.ಆರ್ ಷಲೋಂ ರಭಶವಭ ಶಹಡ 40/5 ,46/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.19 0 960763730438 708250010106540(1)

811 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಸನನ ಡಿ ಎಲ್ ಫನ್ ರಂಖಗೌಡ 124/4 ,124/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 802290385884 (0)722500100965601

812 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಟಿ ಷ ಫನ್ ಕಡಮಯ 82/1 ,93/1,93/2,79 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.19 0 542135607707 708250010088760(1)

813 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಟಿ.ಷ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯ ಫನ್ ಕಡಮಯ 89,94/2,88 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 712658355115 708250010059460(1)

814 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಹೋಶ್ ಷ ಎಮ್ ಫನ್  ಭಯಮ 119 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 809075293296 120000220868

815 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನರಮಣ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಣಣ 113,119/1,120/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 211621766918 12419100003697

816 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಮಯ ಫನ್ ಭಯಮಮಯ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0 541526003514 844510510000347

817 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಸುಫಬಣಣ 84 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 498354374926 (0)9092210008701

818 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಯವಂಹಬಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಯಂಬಟಟ 25,106 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.35 0 678273158664 7082500101148400

819 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಯೋಂದರ ಎಮ್  ಫನ್ ಷಟಟಶವಭ 1,00,117 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 417799256784 (0)9012200053909

820 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭಖಯವ ಲ. ಜಿ ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ಬಟ್ 76 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.70 0 368240194888 64019226579

821 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಷ ಎಮ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 302 311 362 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 557786520208 (0)9012200063245

822 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋನಳಸಗೌಡ ಷ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ

8/1 ,8/3, 10/2 ,10/7 

13/2,13/3,16/1
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 672631969337 620010030213

823 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಹಲೋಪಲ್ಬಟ್  ಲ ಎನ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಬಟ್ 75,78,49,50,52 ಔಸಬ ಶಭನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 282489478754 7082500101091400

824 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಬಲ್ಚಂದರ ಶಚ್ .ಎಸ್ ಫನ್ ವಂಖಗೌಡ

248/3.47.244.256.270.2

69.235
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.19 0 794123376750 844510110001610

825 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಎಮ್ ಆರ್ ನಖರಜ ಫನ್ ರಭಣಣ ಗೌಡ 103/3.103/4.12/12 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.10 0 374032714261 620010026354

826 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳೈಱ ಜಿ ಎಸ್ ಷಲೋಂ ಅನಂತರಭು ಷ ಎನ್ 46 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.21 0 520874818575 64153177137

827 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಕಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಬರವ್ 281/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 654773074805 (0)9012200081396

828 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಬರಮ ಎ.ಲ  ಫನ್ ಲಂಔಟಯಭಣಮಯ 52/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.15 0 872498907759 7082500100463900

829 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುನಲ್ ಷ ಆರ್  ಫನ್ ರಭಗೌಡ 161.162 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0 740445519416 620010049123

830 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಜಮ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಶಹಡ 146.7/7 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.11 0 620010010106

831 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಚಂದರ  ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 64 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.09 0 381226171779 (0)9122200010410

832 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಖಣೋಶ್ ರವ್ ಎ. ಎಂ ಫನ್ ಮಧವರವ್ 401.74.80 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.18 0 458457343524 (0)9092200003504

833 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಜಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಮಧವರವ್ 73 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.16 0 934075808835 (0)9092210000672

834 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಡಲೋಫಣಣ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ವಂಖಗೌಡ 105.14 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.02 0 442133675112 153401011000342

835 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0 272828824254 620010032426

836 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ವಲೋಭಣಣನಮಕ 53.45.47 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 995013536118 620010012794

837 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸಣಣ ಎಮ್, ಷ ಫನ್ ಕ್ಕಟಿಟ 285.3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 589316912001 620010010729

838 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದನೋಶ್ ಶಹಡ ಎನ್ ವ ಫನ್ ಚಿನನ ಶಹಡ 113 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0 918067301718 120000741881

839 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳವಶ್ಂಔಯ ವ ಎ ಫನ್ ಅಣಣಮಯ 190.191 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 506034251626 (0)9092200002690

840 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಣಣಗೌಡ ಫನ್ ರಭೋಗೌಡ 125 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.20 0 889201816926 620010011916

841 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಶಲತರಭಮ ಷಲೋಂ ಭಲ್ೂಗೌಡ 21/5.21/2.26/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.29 0 219926184917 (0)9122200001515

842 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಯೋಂದರ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬನಮಕ 33.42.45 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.17 0 804591201639 (0)9122200003542

843 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಕಶ್ ಭಲತಿಯ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ೃಂಹೋಶ್ವಯಮಯ 270/2.270/1.268 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.36 0 857282944769 250001000000436

844 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔಳಸಗೌಡ ಫನ್ ಸುಫಬಣಣಗೌಡ 161.220.226.229 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.17 0 674447964066 844510110000563

845 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಧಔಯ ಶಹಡ ಫನ್ ಖುಂಡಶಹಡ

9/1.9/2.10/2.11/2.273. 

274
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18 0 695583130256 620010024936

846 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಶಹಡ 4/3.114.153 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 474219297573 620010017124

847 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣಗೌಡ ಫನ್ ಅೋಗೌಡ 74/p ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.25 0 784202483095 620010026252



848 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲದಯವತಿ ಷಲೋಂ ಚಂದರಳೋಕಯಮಯ 53/6.52/1.51/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 715049599810 12261100000697

849 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃವಣಚಯ ಫನ್ ಕಲಚಯ 10 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.35 0 737362839813 (0)9122200004076

850 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಫಳಳಭಮ ಷಲೋಂ ಷಲ್ಗೌಡ 97.98 .100 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.10 0 975393842309 120001474835

851 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಧಭಯಶಹಡ 10 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.28 0 12419130000266

852 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸಯಲೋಜ ಷಲೋಂ ಔಳಸಶಹಡ 137 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.37 0 712118775090 120000182672

853 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ ಷಲೋಂ ಳೋನಗೌಡ 47.269.282 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.26 0 209486525058 12472100001016

854 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭೋಳ ಶಚ್ ಡಿ ಫನ್ ಚನನಷೋಶ್ವ 244.14.270 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.24 0 550082087659 54009642405

855 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಷಲ್ ಫನ್ ಗಿಡಡ 119 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 823647935694 (0)9092200026861

856 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಅಳವನ ಷ ಶಚ್ ಷಲೋಂ ಶಯಮಣಣ 77.65 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.27 0 528421103152 7082500102188400

857 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಭಂಜಗೌಡ 151 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 200161525941 (0)9092200002762

858 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಉಭಯಫಬ ಷ ಶಚ್ ಫನ್ ಹಸನಬಯಯ 92.95 ಔಸಬ ಶಭನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0 715771059451 120000203456

859 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋದೋವಭಮ ಷಲೋಂ ಳಸುದೋವಬಟ್ 209/1A   .209/3.208 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.38 0 397745037511 120000191303

860 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ

ಳಸುದೋವಬಟಟ  ಶಚ್  ಫನ್ ಯಭೋಶ್ವಯ 

ಬಟಟ
36 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.21 0 938969344983 (0)866101009099

861 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ದಮ ಷ ಷಲೋಂ ಲಂಔಟೋಶ್ 115 ಕ್ಕಗಗ ಶಭನಯ ಅಡಿಷ 1.38 0 895065219709 120000180925

862 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ರಭಔಯ ಎಮ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫಬರವ್ 213.216 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 740213388652 12472100001391

863 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಸುಯೋಂದರ ಫನ್ ಖುಂಡೋಗೌಡ 23/1.24/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.05 0 803555655905 12261100000214

864 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಭುನಶವಭ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 17 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.36 0 846889158668 12419100001875

865 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಖರಜ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖುಂಡಣಣಗೌಡ 11/4.11/5.11/7 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.13 0 213465880182 120001912940

866 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳಸುದೋವ ಷ ಡಿ ಫನ್ ದೋವಗೌಡ 163/2.163/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0 339765391695 12472100000880

867 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಯದ  ಷಲೋಂ ಔಳಸಗೌಡ 161 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.38 0 714188964607 708250010228140(1)

868 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಔೃಷ್ಣ ಎಮ್  ಫನ್ ಷಟಟಮಯಗೌಡ 51 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 852646237265 708250010253380(1)

869 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಳರೋದಯರವ್ ಎ ಎಂ ಫನ್ ಮಧವರವ್ 401.74 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0 442002575406 (0)9092200009708

870 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ನಹೋಂದರ ಶಚ್ ಆರ್ ಫನ್ ರಭಔೃಷ್ಣಮಯ

2/16.12/16.13/16.15/16.

15.5
ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.20 0 879607003785 (0)866101009319

871 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಧಭಯ ಷ ಆರ್ ಫನ್ ರಭ ಶಹಡ 4/3.146 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.25 0 509244988701 6200010010377

872 State 
 ತಲೋಟಗಯಷ ಫಱಖಳ ಕ್ಕೋಟ ಭತುತ ಯಲೋಖ ಸಭಖರ 

ನಮಂತರಣ
ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ ಎಮ್ ಫನ್ ಫನ್ ಭಯಮಗೌಡ 119 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.2 0.012 239251980601 (1)2261100000113

873 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಜಮಂತ ಐ.ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಗೌಡ ಐ.ಎ 127 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.12 0.101 820490469650

874 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಚಂದರಕಂತ ಲ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔಯರವ್ 89 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.38 0.101 707312363624

875 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಔೃಷ್ಣಚಯ ಎಂ ಫನ್ ಭಯಯಚಯ 36/3 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.15 0.101 755917763089

876 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ನಖರಜ ಷ ಎಸ್  ಫನ್  ಸುಫರಭಣಯ 245/2 ,234 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.27 0.101 839382338487

877 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಚಂದರಳೋಕಯ ಷ ಎನ್ ಫನ್ ನಯವಂಹಮಯ ಷ ಫ 105 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.101 971407789599

878 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ನಖರಜ ಲ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣಮಯ 68/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.101 440695274117

879 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಸುಂದಯನಮಕ ಫನ್ ದೋವಣಣನಮಕ 79/11, 78 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.40 0.101 801921861302

880 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಯುಕ್ಕಮಣಿಮಭಮ ಷಲೋಂ ನಯವಂಹಮಯ ಷ ಫ 107/2 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.10 0.101 949758480430

881 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಕತಿಯಸ ಎಸ್ ಎನ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ರವ್ 9/4… ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.25 0.101 541915737776

882 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಔೃಷ್ಣರಶದ್ ಷ ಲ  ಫನ್ ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ 61/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.32 0.101 824048272427

883 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಲಂಔಟೋಶ್ ಷ ಎಸ್  ಫನ್ ಸುಬರಮ 312/2,255/2,238/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.22 0.101 273070096592

884 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಅಣಣೋಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 78 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.20 0.101 397132222711

885 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಲನಲೋದ ಷಲೋಂ ವೋತರಭ 182 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.16 0.101 614481984511

886 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಯಲೋಂದರ ಜಿ ಎಸ್ ಫನ್ ಸುಫರಹಮಣಯ ಬಟಟ 78 ,252 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.101 817285775317

887 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ನಖ ಫನ್ ಫಲೋಫೋಗೌಡ 60 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.33 0.101 645100621662

888 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಅಯಲಂದ ಡಿ ಷ ಫನ್ ಎಂ ಔೃವಣಚಯ 36/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.00 0.101 653908418208

889 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಹುಂಡು ಫನ್ ಷಲಯಖಮಯ 55 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.10 0.101 768741142183

890 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಷಲ್ ಫನ್ ಫಳುಳಗೌಡ 30/1.. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 6.15 0.101 9481270741

891 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಲಶ್ವನಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸಮಯ 35/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 3.00 0.101 320065680298

892 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಜಖದೋಶ್ ಳಟಿಟ ಷ ಎಸ್ ಫನ್ ಸಲಯ ಳಟಿಟ 240 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.24 0.101

893 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ನಖರಜ ಶಚ್ ಜಿ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ಮಯ 26/4.. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.18 0.101 659855972768

894 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ತಿಭಮ ಫನ್ ಹಲಯಮ 298/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.17 0.101 362557207978

895 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಸತಯಭಭ ಷಲೋಂ ಸುಬರಮಯು 165/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.17 0.101 775518243305

896 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಅಜಿತ್ ಶಹಡ ಫನ್ ಷ ಆರ್ ಅಣಣಮಯ ಶಹಡ 151 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.30 0.101 310100690081

897 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ನಖಗೌಡ ಫನ್ ವಂಖಣಣ ಗೌಡ 9/1… ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 2.09 0.101 837317501592



898 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23)
ಲಂಔಟೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್  ಫನ್ ಶ್ಂಔಯಗೌಡ ಶಚ್ 

ಜಿ 152/2 ಕ್ಕಗಗ
ಶಮನಯ ಅಡಿಷ

1.00

1

330363587545

899 State ಭಧುವನ ಅಬವೃದಧ ೋಜನ(ಎಸ್ -23) ಳಲ್ ಲ ಎನ್ ಷಲೋಂ ನಟೋಶ್ ಷ ಎಂ 162/3, 162/4 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 1 918963825946

900 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ..ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಷ.. ಫನ್. ಪಲ್ಚಂದರ 1,29,142 ಔಸಬ

ಶಮನಯ ತಱ
1.34

0

267283267932 64079441370

901 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ ಷ. ಎಸ್. ಳರೋಧಯ ರವ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ರವ್ 411 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 17.13 0 597899285811 54009650313

902 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕಂತ ಶ್ಭಯ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ 

ಜಲೋಮಸ್ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

1.00 0 670158126952 54047725331

903 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ಳರೋನಳಸರವ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 72 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
1.22 0 331031905879 7082500100949500

904 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ರವ್ 

ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

905 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ  ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣರವ್ ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 0.30 0 655764442157 54047722920

906 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ವೋತರಮ್ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಬಟಟ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

2.31 0 560675813231 54047723106

907 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ.ಎಲ್. ಯಮಕಂತ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಬಟಟ 229 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

3.19 0 437857323793 54047722873

908 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ.ಎಲ್. ಅನಂತಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣಮಯ 112 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

0.28 0 760108215203 64017367294

909 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 82 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
0.30 0 585233664720 64059956154

910 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ವೋತರಮ್ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಬಟಟ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

2.31 0 560675813231 54047723106

911 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ  ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣರವ್ ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 0.30 0 655764442157 54047722920

912 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ರವ್ 

ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

913 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್ ಎಮ್ ರಧಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ ಬಟ್ 128 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ತಱ
1.20 0 830530019366 620010030687

914 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್ ಎಮ್ ರಧಔೃಷ್ಣ ಫನ್ ಭಂಜುನಥ ಬಟ್ 128 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ 

ತಱ
1.20 0 830530019366 620010030687

915 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 72, 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
0.67 0 585233664720 12472100001182

916 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ  ಯಭೋಶ್ ಶಚ್.ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣರವ್ ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 0.30 0 655764442157 54047722920

917 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕಂತ ಶ್ಭಯ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ 

ಜಲೋಮಸ್ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

1.00 0 670158126952 54047725331

918 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ಳರೋನಳಸರವ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 72 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
1.22 0 331031905879 7082500100949500

919 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ನಯವಂಹಭಲತಿಯ ಶಚ್.ಷ. ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ ರವ್ 

ಶಚ್.ಲ. 179 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

920 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ವೋತರಮ್ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಬಟಟ 126 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

2.31 0 560675813231 54047723106

921 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ.ಎಲ್. ಅನಂತಭಲತಿಯ ಫನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣಮಯ 112 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

0.28 0 760108215203 64017367294

922 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ ಷ. ಎಸ್. ಳರೋಧಯ ರವ್ ಫನ್ ಳರೋನಳಸ ರವ್ 411 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ 17.13 0 597899285811 54009650313

923 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಶಚ್.ಎಂ. ನಹೋಶ್ ರವ್ ಫನ್ ಭಷಫಲ್ಮಯ 72, 74 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
0.67 0 585233664720 12472100001182

924 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ..ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಷ.. ಫನ್. ಪಲ್ಚಂದರ 1,29,142 ಔಸಬ ಶಮನಯ 

ತಱ
1.34

0

267283267932 64079441370

925 State ತಱ ಫಱ ೋಜನ
ಷ.ಎಲ್. ಯಮಕಂತ ಷ.ಎಲ್. ಫನ್ ಷ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಮಣ ಬಟಟ 229 ಔಸಬ ಶಮನಯ 
ತಱ

3.19 0 437857323793 54047722873

926 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಷ ಜಿ ೋಖ ಗೌಡ ಫನ್ ಗಿಡಡೋಗೌಡ 57/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.31 0.1573 635771501389 520291021369165

927 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ನಲೋನ ಶಚ್ ಷ ಫನ್ ಔೃಷ್ಣ 22 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.12 0.3518 403551428466 (0)9122200003860

928 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಹಲೋಪಲ್ಗೌಡ ಮು  ಫನ್ ಷಟಟೋ ಗೌಡ 301/2, 79/3, 29/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.203 511124648590 (0)9092200004283

929 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಯತನಭಮ ಷಲೋಂ ಶಚ್ ಎನ್ ಔೃಷ್ಣ ಜಿ 19/1, ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.203 810276386421 (0)9122200004467

930 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಭಂಜುನಥ ಎಂ ಎ ಫನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 157/1. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.203 315441598046 120001679377

931 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಉಭ ಷಲೋಂ ರಜಹಲೋಪಲ್ 320 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.203 998848777673 708250010221510(1)

932 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ
ರಜಹಲೋಪಲ್ ಲ ಎನ್ ಫನ್ ನಹೋಶ್ 

ರವ್
343 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.40 0.203 379278072791 708250010215790(1)

933 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ
ಖುಂಡಣಣ ಶಹಡ ಶಚ್ ಫನ್ ಭಂಜ 

ಶಹಡ
17, 147 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.69 0.2273 571762320941 620010019620

934 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ ಫ ವ ಫನ್ ಚಂದರಮಯ ಗೌಡ 104/3. ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 0.67 0.2207 593913014505 (0)722500100457801

935 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಲಜಮ ಫನ್ ಸುಫರಭಣಯ 181/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.08 0.3392 407001319135 708250010153100(1)

936 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ
ಶಚ್ ಜಿ ವೋತರಭ ಫನ್ ಶಚ್ ಫ ಖಣೋಶ್ 

ರವ್

3/3, 4/3, 7/3, 177, 

178, 213
ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.32945 777393939921 120001814068

937 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ ಂತಭಮ ಷಲೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಸುಫಬಮಯ 176 ಕ್ಕಗಗ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.00 0.32945 487231244254 (0)9122200002593

938 ZP ಲಳೋಷ್ ನೋರವಯ ೋಜನ
ರಜೋಶ್ ಶಚ್ ಎಸ್ ಫನ್ ಶ್ಂಔರ್ ರವ್ 

ಶಚ್  ಷ
190/2, 194, 192 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1.13 0.35495 909256413444 (0)9092210008850

939 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಬಫು ಗೌಡ ಫನ್ ಜಡಿೋ ಗೌಡ 53 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ಅಡಿಷ 1.38 0.005 278495668284 (0)9122200002999

940 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಫಲೋಫಭಮ ಷಲೋಂ ಬಫು ಗೌಡ 84 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 84.00 0.005 766799188358 1326101205-9

941 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಚಂದರನಮಕ ಫನ್ ಭಯಮ ನಮಕ 162 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.24 0.005 498480864776 (0)9122210008639

942 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಖಣೋಶ್ ಫ ಡಿ ಫನ್ ಧಭಯ ನಮಕ ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.00 0.005 444997338432 (0)9122200031378

943 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಹಲೋಪಲ್ ಗೌಡ ಫನ್ ಅಷ ಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.05 0.005 565141759098 120000983489



944 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಹಯೋಶ್ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 35 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.23 0.005 230615394431 12261100001237

945 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಹಲವ ಟಿ.ಫ. ಫನ್ ಬರೋ ಗೌಡ 172 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.32 0.005 217796940266 (0)9122200035429

946 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಭಹದೋಶ್ ಷ.ಟಿ. ಫನ್ ಹಲೋಪಲ್ ಗೌಡ 14/3. ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.30 0.005 807950923080 12419100000312

947 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಭಯ ಗೌಡ ಫನ್ ಷಂಗೌಡ 54 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.00 0.005 907812387036 (0)9122200007366

948 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಭಯಮ ಗೌಡ ಎಂ.ಷ. ಫನ್ ಕಡ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.20 0.005 675828078853 85034398099

949 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಷಟಟೋಗೌಡ ಫನ್ ಲಂಷೋ ಗೌಡ 100 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.33 0.005 415720880088 12261100002730

950 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ರಗಲೋಂದರ ಫನ್ ಖಣೋಶ್ ನಮಕ 61 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.06 0.005 679477293081 (0)9122200025730

951 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ರಭ ಎ.ಟಿ. ಫನ್ ತಭಮೋ ಗೌಡ 14/6, ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.25 0.005 870072890522 12261100001422

952 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಯುಕ್ಕಮಣಿ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 69/2 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.33 0.005 268762251389 64029973970

953 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಫ. ಫನ್ ಫಲಭಮ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.00 0.005 642918974178 12261100001472

954 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ. . ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 89 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.30 0.005 563370768408 12261100001109

955 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ವೋತಭಮ ಷಲೋಂ ಭಯಮ 16 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 4.16 0.005 704728496856 (0)722500100763201

956 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ವೋತಭಮ ಷಲೋ ಚಂದರ 13,/3 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.35 0.005 888531814667 12261100002335

957 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಂತ ಷಲೋಂ ಭಂಜ 112 ಔಸಬ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.09 0.005 636503553862 120001046571

958 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಳೋಷ್ಗೌಡ ಫನ್ ಷಟಟೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.16 0.005 12261100000084

959 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ವದದಭಮ ಷಲೋಂ ರೋಟ್ ಗಿಡಡೋ ಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.36 0.005 408232240839 120000802530

960 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಸುಯೋಂದರ ಷ.ಎ. ಅಣಣೋ ಗೌಡ 51 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.00 0.005 851236242563 (0)9122200023253

961 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಸುಳೋಲ್ ಷಲೋಂ ಷಲ್ ನಮಕ 160 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.20 0.005 583726024433 (0)9122200014662

962 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ತಿಭಮನಮಕ ಫನ್ ಮಲ್ೂ ನಮಕ 33/6 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 0.36 0.005 398250823176 (0)912200001047

963 TP ಗಿಯಜನ ಉೋಜನ ಲನಲೋದ ಷಲೋಂ ಹಲೋಪಲ್ 51 ಕ್ಕಗಗ .ಂಖಡ ತಂಖು 1.00 0.005 404915957711 (0)9122210003567

ತಲ್ಲೂಔು : ತಯೋಷಯ

ಔರ.ಸಂ. ೋಜನಮ ಶಸಯು ಗಟಔ/ಕಮಯಔರಭ /ಚಟುವಟಿಷ ಪಱನುಬಲಮ ಶಸಯು ಸಲೋಯ ನಂ. ಶಲೋಫಱ
.ಜ/ 

.ಂ./ಶಮನಯ
ಭೌತಿಔ(ಸಂಸಯ) ಭೌತಿಔ(ಶ.)

1
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ / ನಂಜುಂಡ 135 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.266 232861619773 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

2
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಯೋಶ್ H V / ಲೋಯಬದರ 111/8 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.222 715464636902 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

3
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಯುಳವದದ B H / ಶಲಱಮ 72/9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.01 0.167 934384940031 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

4
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  G B ಚಂದ / ಫಸ

145/1,142/2P, 21/8, 

20/6
ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.289 641961335040

ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, 

ಫುಕಕಂಫಲದ

5
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಖುಯುವದದಮಯ S N / ನಂಜಮಯ 32 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.36 0.096 997096568952 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

6
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಯಲೋಜಭಮ / ಒಂಕಯಮಯ 12/6A ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಬಱ+ಅಡಿಷ 1 1.48 0.285 529814760590 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

7
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಯುಳ N R / ಯುದರ 64/2CP1 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.17 0.174 609402889142 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

8
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಭರೂಕಜುಯನ E / M ಈಯ 49/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.18 0.267 578531579128 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

9
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಂಜುಂಡಭಮ N P / ಫಸವಮಯ 41, 44 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.00 0.160 999435207268 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

10
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) G T ಲಭಲ್ / ಸುಯೋಶ್ 20/7. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.33 0.145 711364041417 S B I  ತಯೋಷಯ

11
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಖಂಗಧಯ B C  / ಚಿಔಕಭಲ್ೂ

175/1 ಔಸಬ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

2.20 0.274
547492591494 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

12
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯೋವಣವದದ / ಷಟಟ

143/4 ಔಸಬ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

2.11 0.254
405096761398 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

13
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರ / ಚಂದ

4/1. ಔಸಬ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

2.20 0.279
227691992442 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

14
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯದಭಮ / ಭರೂಶ್

24/4. 25/5 ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

2.20 0.340
855694041974 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

15
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಳೋಲ್ಭಮ /  ಪವಯತ

45 / 2-P2, 49/3 ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

1.00 0.256
899545253700 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ , ಫುಔಕಂಫುದ

16
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)

ಸುನೋತ ರೋಭನಥ / Late ರೋಭನಥ 

T N 71/ 2, 72/10 , 75/3 ಔಸಬ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

0.44 0.160
924262325498 S B I, ಳವಹಖಗ  Main

17
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಸನನ ಔುಮರ್ B V /  ಲಯುಪಕ್ಷ್

90* ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

1.00 0.263
413992433247 D C C ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫುದ

18
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭುಯುಹೋಂದರ H B / ಫಸ

25/4 , 24/1 ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

0.84 0.225
931088762214 DC C ಬಯಂಸ,  ಅಜಜಂಷಯ

19
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಮತಿರ S R /  lLate ಯೋಣುಔ  C S

32/1, 32/2, 34/1, 

33/2, 33/2, 23/2 ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

1.00 0.280
903885342856 S B I , ಅಜಜಂಷಯ

20
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಆನಂದ N M / ಭಲ್ೂ

66/22 ಳವನ
ಶಮನಯ

ಅಡಿಷ
1

0.40 0.118
716410823632 DC C ಬಯಂಸ,  ಅಜಜಂಷಯ

ಜಿರೂ: ಚಿಔಕಭಖಳಲಯು ಪಱನುಬಲಮ ಲವಯ
ಫಱ

ಭೌತಿಔ ಸಷಮಧನದ 

ಹತತ (ಯಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳರೂ )

ಆಧರ್  ಸಂಸಯ ಬಯಂಸ  ಖತ



21
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಂತಭಮ C / ಅಣಣಮಯ

205/3 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.40 0.240
576486382630 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ , ಳವನ

22
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶ್ಂಔಯ H E /  ಈಶ್ವಯ

34 * ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.50 0.108
560267398964 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

23
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಭಮ /  ಲೋಯಬದರ

68 / 5 ಳವನ ಶಮನಯ ಶೌತ ಕಮ
1

1.00 0.707
814060110838 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

24
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) K ರಲೋಶತ / ಔಳ

242 ಳವನ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ
1

1.00 0.225
701898337518 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ , ಳವನ

25
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ವಯ / ಫಸ

51/5B ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.286
714215411239

DC C ಬಯಂಸ,  ಅಜಜಂಷಯ

26
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರ R K / ಷಂಚ

13/ 2, 13/6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.287
394099779154 DC C ಬಯಂಸ,  ಅಜಜಂಷಯ

27
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜು T M / ಭರೂಕಜುಯನ N

92/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.30 0.090
776795459309 S B I  ತಯೋಷಯ

28
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಯತಭಮ / ಚಂದರ

78/1A ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.78 0.210
741369965471

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R 

S

29
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರಭಮ / ಧಯಣ

25/1. ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

2.20 0.340
930022545459 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

30
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ವಯ B N / ನಖ

80/4 ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

1.14 0.167
515674779850

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R 

S

31
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಲ್ರತಭಮ / ಫಯೋಗೌಡ

173/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.80 0.233
353924787030 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

32
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿಭಮಮಯ / ಫಸ

61/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.47 0.173
243880053139 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

33
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಮೌನೋಶ್ / ಮನ

22/2, 22/1P1-P1 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.76 0.090
610294100464 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

34
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿೋಶ್ / ಔಯಮ

27/8. ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.271
816500034193 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

35
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) B S ರಗಲೋಂದರ / ನಂಖ

18/6, 18/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.48 0.450
663865859021 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

36
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮ / ಭಷರಂಖ

36/2 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.277 688376162139 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

37
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) R M ಷಟಟ / ಭಲ್ೂ

32/16 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.63 0.200 955413602285 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

38
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ೋಖರಜ / ಫಸವರಜ

31/1. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.70 0.200 636752790263 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

39
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ಹಲೋಲಂದ

9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.40 0.400
279455301879 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

40
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) D ಯಂಖ / ದರ್ ಮದಮಯ

46/7P5 ಅಜಜಂಷಯ ST ಞಹೋಞ
1

0.85 0.820
747943765578 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

41
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) K ರಜ / ಷಂಚ

40/4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.80 0.854
332521444439 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

42
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಂಖ / ನಂಖ

62/2P1 ಅಜಜಂಷಯ ST ಞಹೋಞ
1

1.00 0.753
829605670994

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, 

ಫೋಖಲಯು

43
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಲ್ಭಮ / ಷಲ್

45/3P1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.270
738076395698

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, 

ಫೋಖಲಯು

44
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲೋಯಬದರ / ರಭಜಜ

145/4, 146/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.270
646013775519 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

45
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) T H ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ / ಳವನಹನುಭಮಯ

100/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.58 0.200
295705674197 SBI, SSI   JP  NAGAR

46
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  

38/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.48 0.180
584813826468 SBI, SSI   JP  NAGAR

47
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶೋಮವತಿ / ದಲಡಡಮಯ

35/1 ಅಜಜಂಷಯ ST ಅಡಿಷ
1

2.20 0.270
219937148188

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, 

ಅಜಜಂಷಯ

48
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಭ / ಈಯ

35/P1 ಅಜಜಂಷಯ ST ಞಹೋಞ
1

0.86
0.773 702154864587 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

49
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔಯಮಭಮ / ಹಲೋಲಂದ

26 ಅಜಜಂಷಯ ST ಞಹೋಞ
1

0.75
0.720 943885486947 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

50
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಆನಂದನಮಕ / ಖಣಿೋಮನಮಕ

26/P65 ಔಸಬ ST ಅಡಿಷ
1

0.80
0.217 878292371168 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

51
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಮ / ಬೋಮನಮಕ

34/5 ಅಜಜಂಷಯ SC ಞಹೋಞ
1

0.45
0.450 241190631632 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

52
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಯೋಶ್ / ಚೌಡ

35 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

0.70
0.240 911681608429 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )



53
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿೋಶ್ನಮಕ / ಕಲ್ಯನಮಕ

4 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

1.00
0.198 328203081071 ಷನರ ಬಯಂಸ,ನೋಯಲ್ಷಯ

54
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜನಮಕ /ಞಔರನಮಕ

28 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

0.60
0.210 273343410271 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

55
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಮಱೂನಮಕ / ೋಕಯನಮಕ

28/1, 28/2 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

1.20
0.208

665411120348 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

56
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಲಡೂನಮಕ / ಚಂದಯನಮಕ

73 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

1.00
0.294 895421347553 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

57
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗೌಯಬಮ / ಕಳಯನಮಕ

101 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ
1

1.00
0.295 933136010119 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

58
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜನಮಕ / ದೋನಯನಮಕ

57/3 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ
1

1.00
0.154 966692049496

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, 

ರಂಖದಹಱಳ

59
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಟರಜ / ಚಱೂಭುತುತ

31 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ
1

1.00 0.233
651809580359 I O B, ರಂಖದಹಱಳ

60
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) L S ವದದ / ಔಯಮ

105 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ
1

1.00 0.240
529593791552 I O B, ರಂಖದಹಱಳ

61
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿೋಶ್ / ಔಲ್ೂ

132/1B ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.09 0.246
595118529132 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

62
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜುನಥ / ಚಂದರ

9/1, 34/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.70 0.213
289314484910 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

63
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಲಂತಯಭಮ / ಹಲೋಲಂದ

9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.80 0.600
973363974402 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

64
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಈಶ್ವಯ / ಯುದರ

47/10 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

1.00 0.600
799160324913 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

65
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) A C ಫಸವರಜ / A B  ಚಂದರ

7/1. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.54 0.189
920162159125 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

66
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) A B ಷಟಟಶವಭ / B R ಫಸವರಜ

36/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.85 0.770
759654568598 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

67
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಣಣ / ಳವಣಣ

129/2P8 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.45 0.169
465334580346 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

68
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) A C ನಖರಜ್ / M  ಚಂದರ

19/13, 19/9C1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.65 0.198
750424806241 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

69
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) H R ಳವಔುಮಯ / ಫಸ

126/P6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.282
832515271913 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

70
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) B N ಯುದರ / ನಂಜ

69/4C, 14 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.287
896795521640 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

71
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರಭಮ / ಹನುಭಂತ

49/11 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.80 0.780
795376227792 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

72
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಲತಯ / ರಭೋಗೌಡ

64, 17/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.40 0.393
695938601562 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

73
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ / ಔಯಮ

9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.40 0.400
268100285573 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

74
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔೃಷ್ಣ / ತಿಭಮಣಣ

10, 9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.60 0.605
371185094101 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

75
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜೋಶ್ವಯ / ಶ್ಂಔಯಮಯ

8/5. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.35 0.144
542818090167 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

76
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) B R ರಂಗರಧಯ / ಯುದರರಧಯ

176/2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.299
737488000764 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

77
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಬೋಭ / ಭಯಮ

187/P43 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.70 0.230
358225281507 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

78
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ / ಲೋಯಬದರ

8/1C, 8/1C2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.275
797907738329 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

79
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔುಮಯಭಮ H B / ಔರೂೋಶ್

44/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.276
667320504591 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

80
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಳೋಕಯ / ವದರಭ

14/4.                                              ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.70 0.186
710439903386 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

81
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಉಮದೋಲ / ಳವಭಲತಿಯ

14/3, 14/6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.70 0.202
514333921682 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

82
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಖುಣ / ರಕಶ್

50/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.45 0.165
852686846555 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

83
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫ ಭಖಯ / ಸುಯೋಶ್

53/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಶೌತ ಕಮ
1

0.27 0.260
461414945670 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

84
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿೋಶ್ / ಭಲ್ೂ

15/7. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.276
957288194969 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )



85
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಬದರ / ಫಸ

49/5 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.45 0.164
908576878483 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

86
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಭೋಶ್ವಯ / ಯಂಖ

83/8 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.60 0.595
236820397000 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

87
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) G B ರಜ / ಫಸ

22 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.275
678134757824 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

88
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಖಂಖಭಮ / ಳವಯುದರಭಮ

46/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.80 0.763
395313869084 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

89
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಪವಯತಭಮ / ತಿೋಶ್

50/2B ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.55 0.184
231156811029 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

90
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಹಲೋಲಂದಶವಭ / ತಿಭಮಮಯ

122 ಳವನ ಶಮನಯ ಬಱ
1

1.00 0.264
669477153150 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

91
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚನನಫಸ / ಚಂದ

26/5. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.45 0.165
822611690599 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

92
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) B ಚಂದರಭಮ / ಳವಭಲತಯ

36/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.95 0.267
217926094948 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

93
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರ / ನಖ

60/2, 53/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.90
0.255 305685283318 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

94
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಕಶ್ / ಫಸ

23 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00
0.276 530145939716 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

95
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜಭಮ / ಪಣಣ

88/4 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.28
0.120 355528131687 S B I ತಿಟಲಯು ( Agroplast )

96
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರ / ಫಸ

154/11, 55/7, 

100/3, 20/4 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.80
0.273 264270174303 S B I CB ರಜಜಿನಖಯ

97
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳವಣಣ / ರಭೋಗೌಡ

9/P2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ
1

0.60
0.590 650317447677 SBI, SSI   JP  NAGAR

98
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಂಭಮ / ಯಭೋಶ್ವಯ

38/4, 38/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.298 452432559201 SBI, SSI   JP  NAGAR

99
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದರಕ್ಷ್ಮಣಭಮ K S / ಸಂಖಭೋಶ್ವಯ

228, 84/9 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.87 0.275 835893965970 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಔಯಔುಚಿಚ

100
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಲ M E / ಈಯಣಣ M H

150/4, 156/4 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.79 0.124
344940671011 I O B ಔುಡಲೂಯು
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) M E ನಟರಜ / ಈಯಣಣ

22/1. ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.235 639100195866 I O B ಔುಡಲೂಯು
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿಭಮಣಣ G / ಹಲೋಲಂದ 105/4, 105/2, 

43/P26-P2, 43/P86 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ

1

1.00 0.320 435486294915 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಯೋಶ್ S V / ಲೋಯಬದರ

113/3, 113/2P2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.90 0.266 364673023088 S B I ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುಕ್ಕಮಣಿ K / ೋಗಿೋಶ್

16/1. ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.00 0.256 646955691297 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

105
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಕ್ಕಯಣ್ ಔುಮರ್ H M / ಭರೂಕಜುಯನ

21/1. ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.300 659444057359 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಟಟಭಮ / ತಿಭಮ

67/P52 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.299 651831505125 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ಸಣಣಭರಮ

53/1, 53/2 ಅಭೃತಷಯ-01 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.34 0.072 331652324945 ಬಯಂಸ, ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಫೋಯಲಯು
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಪವಯತಭಮ / ಖಟಟ

12/P1 ಲ್ಔಕವಱಳ SC ಅಡಿಷ
1

2.00 0.226 618966442222 ಬಯಂಸ, ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಯಂಹೋನಹಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಶವಭ A V / ಲಂಔಟ

79/1, 80/2, 80/1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.262
861616171704 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

110
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯದಭಮ / ಳವಭಲತಿಯ

24/2, 24/P2 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.275 417509776182 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಬಲಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಳೋಕಯ D E / ಈಯ

46/1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.00 0.256 316990491579 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಣಣ E / ಈಯಣಣ

110/4, 48/5 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.299
824871738376 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಭಯುಳ N S / ವದೂಂಖ

18/5, 19/1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.30 0.235
951605123830 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ / ನಂಜುಂಡ

183/6, 43/3 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.191
217561797462 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜ T M / ಭಷದೋವ

61/11 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.160
701978480694 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ



116
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಯುದರ C / ಈಯ

31 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.290
505566861962 D C C  ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶ್ಳಔುಮಯ N P / ಷಟಟ

151/2, 185/4, 144/9 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.11 0.271
491862195811 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ೋಹೋಶ್ವಯ / ಖುಯಭಮನ ಫಸ

41/1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.20 0.112
432739827452 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

119
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದರಕರಧಯ / ನಂಜುಂಡಮಯ

192/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.17 0.267
857713865518 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಠ ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಅನುಸಲಮಭಮ / ನಂಜ

16/B2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.00 0.160
957852635176 I O B , ° ರಂಖದಹಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲೋಯಬದರ / ಚಂದ

60/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.30 0.138
684480705952 I O B , ° ರಂಖದಹಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) C ನಂಜ / ಚಂದರ

60/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

0.30 0.138
262481254093 I O B , ° ರಂಖದಹಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿಯಶ್ ಟೋಱ N M / ಭಶೋಶ್ವಯ

38/4, 40/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.20 0.165
755651743384 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಣಣ /  ನಂಜ

49/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

1.13 0.158
549777826188

ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, 

ಅಭೃತಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ B V / ಲೋಯಬದರ

46/1p2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ
1

2.03 0.063
544392891393 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಂದರ /  ಫಸ 23 \ 3 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.270 606815012605 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಣಣ N E / ಈಯ 29/2p1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.122 917815072700 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜ / ತಿಭಮ 16/2. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.50 0.484 619128643633 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ ಫೋಖಲಯು
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುಧ / ಉಭಶ್ಂಔಯ 30/P18 ಅಜಜಂಷಯ ST ಞಹೋಞ 1 1.00 0.750 799872196014 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ ಫೋಖಲಯು
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಪಣಣ / ಚಿಔಕಣಣ 1/1. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.46 0.159 373477616926 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔಱಯಣ / ಈಶ್ವಯ 182 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.226 444604614068 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಖಣತಿ ಗೌಡ H V / ಲೋಯ ಗೌಡ 85/P16, 85/P17, 85/P42 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.620 422851845908 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

133
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಒಂಕಯಭಲತಿಯ / ಷಲೋಟಯ 9/16. ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.284 906799456520 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲ್ರೂಡಿವಲೋಜ / ಅವೂಂಡಿವಲೋಜ 23 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.288 790128908840 SBI, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಲಶ್ಂಔಯ / ನಳಯಣ 39 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.620 996125597441 SBI, N R ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) G T ಒಂಕಯ / ತಿಭಮಣಣ 85/12 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.51 0.158 625052534922 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ವಯ S / ಳವರಂಖ 200, 27/1B, 27/1A1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.68 0.928 239586300239 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) B ನಂಜುಂಡ / ಫಲೋಗಿನಂಜ 61/1A ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.39 0.385 324050635380 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದದಭಮ /  ಸಣಣ ನಂಜ 103 / p2-p3, 112/5 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.178 928252948865 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನಯಲ್ಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔಯಮಭಮ /  H D ಯೋವಣಣ 2 \ 7, 67/p22 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.34 0.300 691731625574 S B I ತಯೋಷಯ
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ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಯುಳವದದ ಶವಭ H M / ಭರೂಕಜುಯನಮಯ 70 / 7 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.25 0.201 305687776734 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

142
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಉಮಶ್ಂಔಯ H  G / ಖಂಗಧಯಮಯ 148/3 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.17 0.253 775759986500 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ
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ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲಂಔಟೋಶ್ /  late ಔೃಷ್ಣ 50 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.258 619552685424 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಯಂಹೋನಹಱಳ

144
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿಯಶ್ R K / ಔೃಷ್ಣಭಲತಿಯ 15/1p1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.210 589327489220 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಯಂಹೋನಹಱಳ

145
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ / ರಜ 87/1 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.270 782664443992 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

146
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಪವಯತಭಮ  /  ವದದ 5 / 1B1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.166 411609894427 ವಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ, ಶಯನಲ್ಲೂಯು

147
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದರಭಔಕ /  ನಂಜುಂಡ 82/2C ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.278 414157489007 D C C  ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫಲದ



148
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) S N ಔರೂೋಶ್ / ನಹೋಂದರ 23 ಳವನ ಶಮನಯ ತಯಕಯ 1 2.00 0.340 692278668467 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

149
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ತಿಭಮ / ಫಸ 66/1B, 64/6 ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 2.20 0.170 201431525374 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

150
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳೋಕಯ M / ಔಯಭಲ್ೂಮಯ 70/1. ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.300 442072436302 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

151
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳವಭಲತಿಯ M V / ಲೋಯ 38/8, 34/7 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.253 789932616216 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

152
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚನನಫಸ / ದಲಡಡಭಲ್ೂ 63/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.140 809487483426 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

153
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಯುಳವದದ / ಫಸ 140/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.01 0.232 904022807691 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

154
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಳೋಕಯ K R / ರಭ 126/1. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.281 807101696500 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

155
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಯವಂಹಮಯ / ಸವರೋಗೌಡ 58/2 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.149 824901659425 D C C  ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

156
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರತಿೋಭ / ರಜು 43/7 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.153 792258423436 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

157
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಅಬಜಿತ್ N V / N R ಲಜಮ 87/P3-P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.320 696372440910 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

158
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯೋಣುಕರಧಯ H M / H C ಭಲ್ೂಮಯ 217/1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.25 0.196 537660966325 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

159
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ಫಸ 52 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.227 669318619200 I O B  ರಂಖದಹಱಳ

160
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿೋತ C / ರಲೋಷೋಶ್ 86/9 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.195 456789041087 S B I ತಯೋಷಯ

161
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರೋಱ / ಔುಮರ್ M T 86/6 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.140 689868693819 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

162
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳವಣಣ / ಭಲ್ೂ 13/2. ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.269 433989800828 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

163
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜನಔಭಮ / G S ಮಲ್ಂಔ 15 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.279 735851149997 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

164
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಭಮ / ಉಜಿಜನ 13/1. ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.263 835333649559 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

165
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔಯಮ T K / ಔಖಗಲ್ 2/3, 2/5, 38/5 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.235 502154292339 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ತಯೋಷಯ

166
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿಯಜಭಮ / ಔಖಗಲ್ 2/7. ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.268 707193370794 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ತಯೋಷಯ

167
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) N ರಲೋಷೋಶ್ಮಯ ನಂಜಮಯ 32, 38, 44 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.150 263534559469 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

168
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶದಸ ಬವ / ನಜಿೋರ್ ಅಹಭದ್ 95/2, 95/3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.16 0.170 865306519755 S B I ತಯೋಷಯ

169
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭರೂಕಜುಯನ M D / ದೋಲಯ 94/2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.290 730175499625 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

170
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಮಯ S N / ನಂಜಮಯ 84/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.03 0.220 220765226221 I O B  ರಂಖದಹಱಳ

171
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔೃಣಗೌಡ / N K ಷಟಟಶವಭ 109/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.245 219082176801 I O B  ರಂಖದಹಱಳ

172
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಮಲ್ೂಭಮ / ತಿಭಮಣಣ 23 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.161 539496608908 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

173
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಉವ S M / ನಖರಜು 56/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.155 339552509599 I O B  ರಂಖದಹಱಳ

174
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಳವಣಣ T / ತಿಭಮಮಯ R 69 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.172 878184144672 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

175
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಒಂಕಯಭಲತಿಯ C / ಚಂದರಳೋಕಯ 18/9, 18/7, 18 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.72 0.154 258736162677 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

176
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ / ಳವ 18 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.300 369904130304 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

177
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) L M ಫಸವರಜ / ಭಲ್ೂ 170/2P3 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.04 0.155 714498781337 I O B  ರಂಖದಹಱಳ

178
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) T G ಭಂಜುನಥ / ಹಲೋಲಂದ 43/8 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.282 627243270794 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

179
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಲ್ೂ / ಯಂಖದಸಮಯ 54 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.103 417552599156 S B I ತಯೋಷಯ



180
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ K N / ನಂಜುಂಡ 55/1A-1B ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.135 878689530958 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

181
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಏಳುಭರೈ / ಯಭರೈ 38/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.288 579939435217 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

182
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಯಲೋಜಭಮ / ಅಜುಯನಪ್ 67/P19 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.288 881317624183 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

183
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಂತ L S / ಸದಳವ 1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.284 520671712833 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

184
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದೋಲಯ B / ಫಸ 33, 281 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.35 0.147 883472576508 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ

185
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ B / N ನಂಖ 150/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.281 254627093617 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

186
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಜಯ ಹನುಭಂತ / ಹಲೋಲಂದ 17/P1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.274 570618143857 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಫೋಯಲಯು

187
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಂಖ G R / ರಭ 57/1 ಅಭೃತಷಯ-01 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.50 0.182 836775797713 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

188
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಭಶೋಶ್ವಯ M C / ಚಿಔಕಣಣ 125/2B ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.255 681716160460 D C C  ಬಯಂಸ,ಬಱಶಲನಲನಯು

189
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಆಸಂದ ರಭ / ಹಲೋಲಂದ 56/10, 56/1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.284 304298056688 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

190
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ)  ಲಜಮಔುಮಯ / ಫಸವರಜ 52/2P, 57/4 ಅಭೃತಷಯ-01 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.270 551284987373 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

191
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿಯಮ / ಹಲೋಲಂದ 9/4A ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.83 0.248 315994958238 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

192
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) K N ಯತನಭಮ / ನಂಜುಂಡ 99/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.235 416722874791 I O B ಔುಡಲೂಯು

193
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದದ E / ಈಯ 21-03-1900 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.66 0.227 760633384476 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

194
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಉಮಭಶೋಶ್ವಯ L N / ನಂಜುಂಡ 14/1, 14/2, 14/5 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.11 0.193 226734054875 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

195
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜುಳ P  / ಆಭುಯಖಂ 5/2. ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 4.01 0.198 945731019845 D C C  ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

196
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಿಔಕಭಮ / ದಲಡಡಮಯ 71/4 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.70 0.260 215566340939 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಔಯಔುಚಿಚ

197
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶೋಭವತಿ / ಷಂಚ 5/1, 5/3, 5/14 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.248 829715626838 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಬದರವತಿ

198
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಯಲೋಜ H J / ಭರೂಕಜುಯನ 49/6, 49/1A1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.213 861014847508 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

199
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವಸಂತ ರವ್ G B / ವೋತರಭ ರವ್ 6/23P2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ತಂಖು 1 1.20 0.152 935952315249 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

200
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲೋಯಬದರ N R / ಯೋವಣಣ

145/4, 175/7, 145/1, 

131/2, 131/3
ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.10 0.237 770614152821 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ

201
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ವದರಭ 24/2P1, 15/1 ಅಭೃತಷಯ-01 ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.55 0.192 424882442218 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

202
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಖುಯುಂತ S N / ನಂಜುಂಡ 27 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.202 865717056044 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ

203
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ಔಯಮ 23/A ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.40 0.400 656654580768 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

204
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದದ G B / ಬೈಯ 43 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.68 0.184 215577884615 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಂತಲೋಯ

205
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಂಖಭೋಶ್ವಯ / ರಂಖ

85/P34, 84/P2, 84/P2, 

84/6
ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.433 668087873305 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, M C ಹಱಳ

206
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ವಯಮಯ / ನಂಜಮಯ 32/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ, ತಂಖು 1 1.00 0.155 945364230385 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

207
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳವಔುಮಯ / ಔೃಷ್ಣ 4/P-P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.203 729996993265 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಯಲೋಡ, ಯಂಹೋನಹಱಳ

208
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ವಯ / ಚನನಫಸ 73/2A ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.235 749556821790 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

209
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳರೋ D ಫಸ / ದಯಭಣಣ 289/2P4 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.127 263905486534 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

210
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಟಟಭಮ / ಭಯಶವಭಗೌಡ 58/4 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.32 0.238 773314662466 D C C  ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

211
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಹಭದ್ ಇರಯಜ / ಇಶಮಮಲ್ 30/2, 30/4 ಳವನ ಶಮನಯ ಬಱ 1 3.17 0.273 924327967814 S B I ತವಯಷಯ, ದವಣಹಯ



212
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಂಖ / ಷಂಚ 85/P1 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.40 0.170 465725791429

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

213
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರೋಭ / ಔುಮಯ 32/P2-p2 ರಂಖದಹಱಳ ST ತಯಕಯ 1 0.40 0.182 929507876990

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

214
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಜೋರ್ ಅಹಭದ್ / ಭುದಂಶಬ್ 66/2A ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.310 521903281792

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

215
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭರೂಕಜುಯನ / ಯೋವಣಣ 49/3, 50/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.90 0.300 621639663917

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

216
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಲತಯ / ಯೋವಣಣ 50/3, 49/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.95 0.305 922048993081

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

217
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರ / ಯೋವಣನ 19-02-1900 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.249 498030742268

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

218
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಒಂಕಯ / ಸುಬರಮ 9/P10 ಅಭೃತಷಯ SC ಅಡಿಷ 1 1.00 0.274 503379599439

S B I Commercial Branch 

Ahmedabad, Vishaka Irrigation Pvt 

Ltd

219
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶ್ಂಔಯ ರಂಹೋಗೌಡ / ನಂಖಮಯ 24  \ 2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.28 0.142 775138991926 ಔಣಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ , ರಂಖದಹಱಳ

220
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ  / ಫೈಲ್ 12-01-1900 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.80 0.285 438132798891

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

221
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಕ / ನಗಯನಮಕ 12-01-1900 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.80 0.278 223162666059

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

222
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಂಚ / ತಿಭಮಯ 12 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.80 0.277 223797426865

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

223
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯೋವಣಣ / ಭಲಡಿಹಯ ಯಂಖ 12 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.80 0.285 384881371185

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

224
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖರಜ / ಭಲ್ೂ 42 / 2, 19/3, 21/2 ಳವನ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 3.23 0.492 995920019839

HDFC Bank, Sandoz Bramch, 

Worli (Netafim irrigation India Pvt 

ltd)

225
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುಕ್ಕಮಣಭಮ / ಫಲೋಯೋಗೌಡ 20  \ 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.179 753585964936

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

226
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸುರಲೋಚನಭಮ / ಔುಮಯ ಶವಭ 42  \ 5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.306 680480137075

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

227
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಂಖನಥ / ಭಲ್ೂ 42/ 2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 911946716486

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

228
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಲತಿಯ / ಔಣಲಣ 65/P1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.00 0.248 482000241196

S B I Commercial Branch 

Ahmedabad, Vishaka Irrigation Pvt 

Ltd

229
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಭೋಶ್ವಯ / ಚನನಫಸ 102/3, 49/9, 18/6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 475879576796

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

230
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔೃಣೋಗೌಡ / ಔಯೋಗೌಡ 18  \ 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75 0.294 654480529192

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

231
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಂಜುಂಡಮಯ / ಈಶ್ವಯಮಯ 136 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.44 0.189 420626489693

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

232
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಟಟ ಳಟಿಟ / ಫಸ ಳಟಿಟ 18 \2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.75 0.287 866569730537

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

233
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಂತಭಲತಿಯ / ಭಲ್ೂ 69/1 69/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.91 0.318 680043461838

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

234
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲೋಯಬದರ / ಚಂದರ 16/1D ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.29 0.139 684480705952

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

235
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಜಮಭಮ / ಔುಮಯಶವಭ 10-03-1900 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.98 0.337 860649190205

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

236
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಮತರಭಮ / ಈಶ್ವಯಮಯ 43/2 43/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.235 545355254720

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

237
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿಯಜಭಮ / ವದದರಂಖ 37/2, 110/1, 17 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.49 0.203 232690721080

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

238
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷ ಯತನ / ರಲೋಷೋಶ್ 26-01-1900 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.364 845797073178

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

239
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದದಭಮ / ಅಭೃತೋಶ್ 77/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 600127964684

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

240
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರ / ನಂಖ 96,  99/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.39 0.178 766926780672

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

241
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಗಿೋತ / ಲಜಯ್ 40/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.30 0.155 760461114591

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

242
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭರೂಕಜುಯನ  B G / ಈಶ್ವಯ 101/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.186 653949510778

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)



243
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜು / ಲ್ಔಕ 26/P168 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 348166789129

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

244
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದಯನಂದ / ಚಂದರ 8 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.276 992738514104

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

245
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದಭಮ / ಪಱಕ್ಷ್ 225/P10 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 637524426989

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

246
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದನಔಯಣ್ / ಷಲೋಟರೋಶ್ವಯನ್ 90/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.300 372335964531

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

247
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಹಲೋಲಂದ / ಹನುಭಂತ 200/1 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.40 0.186 711624914690

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

248
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜೋಶ್ವಯ / ಶ್ಂಔಯಮಯ 86/P224 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.30 0.155 638864137676

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

249
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಫಸವರಜ / ಖಂಗಧಯ 194/4 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.32 0.165 357675017738

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

250
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಭಂಜಣಣ / ಭಷದೋವ 61/11 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.187 701978480694

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

251
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಸನನ ಔುಮರ್ / ಈಯ 171/2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.367 726764361609

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

252
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಳೋಕರ್ / ಫಸ 37 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.367 342369928353

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

253
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶಲತರಭಮ / ಯಭೋಶ್ವಯ 103/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.28 0.145 237094310050

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

254
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಅಯಸಭಮ / ಬಲ್ಔೃಷ್ಣ ಭಲದರಮರ್ 65/P8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.365 624176687233

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

255
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಭಶವಭ / ದಲಡಡ ಯಂಹೋಗೌಡ 68/15 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.358 584938156010

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

256
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳವ ವ / ಚಿತತ 65/4 ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.80 0.808 412112862110 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

257
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಹಲೋಲಂದ / ಮಯ 102/1 ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.40 0.440 421184130413 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

258
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಲೋಔಭಮ / ಅಂತಯಗಟಟ 102/2 ಳವನ ಶಮನಯ ಞಹೋಞ 1 0.40 0.440 624097567409 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

259
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಳೋಕಯ V / ಲಂಔಟೋಶ್ಗೌಡ 314/2, 147/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.388 464271733791 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

260
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶೋಮವತಿ / ಳವರಂ  59 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.286 338409640539

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

261
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಖಯತನ / ೋಗಿೋಶ್ 6/1 6/2 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.298 951631385445

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

262
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಭಮ / ಹನುಭಂತ 30* ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.257 623068675389

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

263
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಔೃಷ್ಣ / ನಂಜ 2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.172 613790710325

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

264
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದಲಡಡಔಕ / ನಯಸ 3/P36 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.20 0.392 527877074339

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

265
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಮಳಲೋಧ / ಔೃಣೋಗೌಡ 3 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.335 315321452192

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

266
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಈಶ್ವಯ / ರಜು 61/3 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.67 0.252 643716020498

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

267
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ವದದ / ನಂಜ 88/2 49/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.94 0.348 256498127316

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

268
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಶ್ಳ / ಸುಯೋಶ್ 60 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.60 0.227 220047814473

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

269
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) L M ಕತಿಯಸ / ಭುಯುಱಧರ್ 153/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.285 888162079109

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

270
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಭೋವಷಱೂ / ಗೌಸ್ ಖನ್ 46 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.20 0.320 690563997024

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

271
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ದೋಲ್ ದ್ / ಸಭೋವಷಱೂ ಖನ್ 46 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.18 0.285 326378070061

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

272
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ನಜಖುಣ / ಷಲಟರ 23 \ 12 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.29 0.196 552497810168 SBI CMP CENTRE (Jain Irrigation)

273
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಚಂದರಭಮ / ಳವರಂಖ 16 \ 6 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 2.24 0.340 226177761194 SBI CMP CENTRE (Jain Irrigation)

274
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) D N ಹೋಹನ್ ಔುಮರ್ / ನೋಲ್ಔಂಠ 331/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.359 469401155352

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)



275
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯಂಜಿೋತ್ ನಮಔ / ರಭೋಗೌಡ 236 ಔಸಬ ST ಅಡಿಷ 1 1.00 0.335 652155663804

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

276
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಭಮ / ಔಯಮ 121/2 ಔಸಬ ST ಅಡಿಷ 1 0.60 0.238 512446421193

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

277
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ರಜ / ಶಲನನ 16/4 17/9 ಔಸಬ ST ಅಡಿಷ 1 0.89 0.373 435952775212

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

278
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಸಣಣ ಭರೂೋಶ್ ನಮಕ / ಶೋಮೂನಮಕ 34 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.54 0.218 963157660588

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

279
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಷಟಟಭಮ / ಯಂಖಮಯ 80 ರಂಖದಹಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 1.10 0.473 792274650133 I O B, ರಂಖದಹಱಳ

280
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಮಲ್ / ಹೋಹನ್ 22 ಲ್ಔಕವಱಳ SC ಅಡಿಷ 1 0.80 0.263 269894410943

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

281
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಒಂಕಯ / ಷಲೋಞಯ 51/12, 11/23 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.57 0.197 906799456500

S B I , CMP Centere (Jain 

Irrigation )

282
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಲ್ತ / ಜಮಶವಭ 88 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.316 594886604052

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

283
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ರಜಯ ವಲ್ಮ) ಯುದರನಮಕ / ತವಮಯನಮಕ 20 \ 3 ಔಸಬ SC ಅಡಿಷ 1 0.40 0.165 903938573095

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

284
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಜಮ B S / ಶ್ಂಔಯ 22/3. ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.774 858030866771 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

285
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ನಂಖಭಮ / ಬದರಮಯ 36 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.260 309639196352

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

286
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಖಯಭಮ / ಷಲ್ 21/9, 20/7, 142/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.65 0.202 290476250464

S B I ತಿಟಲಯು 

(Agroplast )

287
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಫಸ / ಸಣಣವಲೋಭಣಣ 10/P-P1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 0.80 0.725 715990688386

S B I ತಿಟಲಯು 

(Agroplast )

288
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) L ಂತ ಔುಮಯ / ರಂಖಮಯ 35/4 ಲ್ಔಕವಱಳ OBC ಅಡಿಷ 1 0.75 0.252 909023737391

S B I , CB RAJAJINAGAR

  (SUJAY IRRIGATION)

289
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಶ್ B E /  ಈಶ್ವಯ 6 \ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.378 588705268224

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

290
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಶೋಂದರ / ಈಶ್ವಯ 239/5 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.179 306000870979

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

291
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಖಯಭಮ / ಷಲ್ 16 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.61 0.227 219144081462

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

292
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಂಜುನಥ S / ವದದ 91/1, 91/7 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.80 0.264 659490781494

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

293
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) N S ಹನುಭಂತ / ರೋಟ್ ಭಣಣ 30 \ 1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 1.00 0.301 457995941903

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

294
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಸುಯೋಶ್ K R /  ರೋಟ್ ಯಂಖ 12 \ 12 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.31 0.150 286044108427

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

295
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಭಂಜುಳ / ಭಂಜುನಥ 92/3, 92/8 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.34 0.147 855461352804

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

296
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಇಫಯನ್ / ಹಹಭಮದ್ ಹುವೋನ್ 40 ಔಸಬ ಅಱ ಅಡಿಷ 1 0.87 0.293 531462454808

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

297
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) B ಷವ ಔುಮಯ / ಫಸ 177/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.43 0.180 555314454109

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

298
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) R ಅಣಲಣೋಜಿರವ್ / ರಭಚಂದರ 2/P35 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.152 257155614462

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

299
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) L R ರಕಶ್ / ಯೋವಣಣ 253/6 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.23 0.114 589157997765

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

300
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ಚಿಔಕ ಷಟಟೋಗೌಡ / ಚೌಡ 218 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.40 0.156 410227574058

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

301
ರಧನ ಭಂತಿರ ಔೃ ವಂಚಮ 

ೋಜನ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನೋರವಯ  (ಜಿಱೂ ವಲ್ಮ) ವಲೋಭಳೋಕಯ / ಚಂದ 65/3 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಡಿಷ 1 0.85 0.235 442132861201

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

302
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ತಱ ಸವಖಳ ಕಯೋದ ಭತುತ  ಫೋಲನ ಶಂಡಿ ಕಯೋದ ಭದನ್ ಱಲ್ ಜೈನ್ / ಮಣಿಸ ಱಲ್ 86/P66, 86/P67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 2.17 0.361 712964896705

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

303
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ತಱ ಸವಖಳ ಕಯೋದ ಭತುತ  ಫೋಲನ ಶಂಡಿ ಕಯೋದ ಲೋಯಬದರ / ರೋಟ್ ಫಸ ಗೌಡ 52/P58 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.14 0.023 499701147929

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

304
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
20 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ ಳೋವದರ ಉಡು 1 \ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.9 0.109 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

305
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
21 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ ಭದನಱಳ್ ಜಿನ್ 86/P67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 2.79 0.115 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

306
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
22 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ ಹಲೋಪಲ್ ಔೃಷ್ಣ ಉಡು 11/P6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.46 0.137 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಬಯಂದಲಯು

307
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
23 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ ಯಭೋಶ್ T P 52/P212 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.45 0.023 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಳವಹಖಗ



308
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
24 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ H B ಫಸವರಜ 8 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.18 0.073 S B I , ತಯೋಷಯ

309
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
25 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ K ರದೋ ಔುಮಯ 86/P71 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.25 0.115 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

310
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
26 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ B ಲೋಯಬದರ 52/P58 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.55 0.066 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಬಯಲೋಠ, ಬದರವತಿ

311
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
27 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತಯದ ತಱ ಭಯಖಱಂದ ತಱ ಹಣುಣ ಔಞವಷ ಷಲೋಯ 45/P1-P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.38 0.002 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಬಯಲೋಠ, ಯಂಹೋನಹಱಳ

312
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2017-18 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 4ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಫಸವರಜ ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.42 0.021

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

313
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಫಸ ಭುತತರ 104/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.24 0.012

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

314
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಷಟಟ B H 9 \ 3, 29/4 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.12 0.056

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

315
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಶಯಮಣಣಮಯ 17 \ 7 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.05 0.052

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

316
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಜಮಣಣ 17 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.21 0.010

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

317
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಒಂಕಯ 7 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.8 0.040

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

318
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ದೋಲಯಭಮ 19 \ 1 ಳವನ SC ತಱ ಫಱ 1 0.21 0.014

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

319
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಹಲೋಪಲ್ ಔೃಷ್ಣ ಉಡು 11/P ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.07 0.003

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

320
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2018-19 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 3ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ
ಫ ಲೋಯಬದರ 52 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.28 0.010

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

321
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

2019-20 ನೋ ಶರನ ತಱತಲೋಟಖಳ 2 ನೋ ವಷ್ಯದ 

ನವಯಹಣ ಳೋವದರ ಉಡು
1 \ 11 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.7 0.035

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

322
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಳೋವದರ ಉಡು ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.003

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

323
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಉಡು / ಭಂಜಮಯ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.003

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

324
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ರದೋಪ್ ಔುಮಯ / ಷೋವಲ್ ಚಂದ್ ಚ್ೈನ್ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.002

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

325
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಭದನ್ ಱಲ್ ಜೈನ್ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.002

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

326
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ವನಮಱ ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.002

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

327
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಫಸವರಜ H B ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.002

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

328
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
B ಲೋಯಬದರ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.001

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

329
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಯಭೋಶ್ T P ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.001

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

330
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಫಸ ಭುಟಟಱ ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.001

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

331
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ವೈಮದ್ ಆ್ರ್ ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.000

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

332
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP

ಸಂಖರಹಣ ಷೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔಷಕ ತಱಹಣುಣಖಳನುನ 

ಶಗಣಿಷ
ಶಲತಿರ N ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.000

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

333
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಲದುಯತ್ ಚರತ ಂಪ್ ವಟ್ N ಶಲತಿರ / ಭಂಜಮಯ 11 \ 1 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.6 0.225 549697290376 S B I, ಬದರವತಿ

334
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ನರಮಣ ಗೌಡ 60/P43 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.45 0.008 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

335
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ವೈಮದ್ ಆ್ರ್ 16/P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.45 0.024 ಲಜಮ ಬಯಂಸ, ಯಂಹೋನಹಱಳ

336
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಫ ಲೋಯಬದರ 52/P58 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.05 0.026 ಲಜಮ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

337
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಯಭೋಶ್ ಟಿ  52/P212 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.28 0.030 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ , ಳವಹಖಗ

338
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಶಚ್ ಫ ಫಸವರಜ 8 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.7 0.054 S B I , ತಯೋಷಯ

339
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಭದನ್ ಱಲ್ ಜೈನ್ 86/P67 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.89 0.056 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

340
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಷ ರದೋ ಔುಮಯ 86/P71 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.05 0.056 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

341
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ವನಮಱ 52/P61 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.05 0.059 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

342
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಳೋವದರ ಉಡು / ಭಂಜಮಯ 1 \ 11 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.91 0.079 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

343
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಎತತಯಳದ ಭಯಖಱಂದ ತಱಹಣಣನುನ ಔಞವಷ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಉಡು / ಭಂಜಮಯ 11/P6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.45 0.094 ರಖತಿ ಔೃಷ್ಣ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಬಯಂದಲಯು

344
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ಳೋವದರ ಉಡು / ಭಂಜಮಯ 4 \ 1 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.00

0.030
267573348280 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

345
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ಹಲೋಪಲ್ಔೃಷ್ಣ ಉಡು / ಭಂಜಮಯ 11 / P1 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.00

0.022
891230298626 ರಖತಿ ಔೃಷ್ಣ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಬಯಂದಲಯು

346
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ಎನ್ ಶಲತಿರ / ಭಂಜಮಯ 11 \ 1 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.00

0.016
549697290376 S B I, ಬದರವತಿ

347
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ರದೋಪ್ ಔುಮಯ / ಷೋವಲ್ ಚಂದ್ ಚ್ೈನ್ 86/P204 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.80

0.030
561261262400 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

348
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ಟಿ  ಯಭೋಶ್ / ಷಟಟಶವಭ 114/1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.60

0.030
241888064268 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಳವಹಖಗ



349
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಔಞವವಷ ಮಡುವ ೈಪ್ ಭತುತ ಔತಿತ ಫಸವರಜ / ಷಟಿೂಂಖಜಿಜ ಫೈಯ 8 ಔಸಬ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.81

0.030
612977796608 S B I, ತಯೋಷಯ

350
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಲದುಯತ್ ಚರತ ಂಪ್ ವಟ್ ಶಯಣಮಯ / ಹನುಭಂತ 17 \ 7 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 0.75 0.225 S B I, ಔಡಲಯು

351
 ಶಭಥಯಯವಷಳಳ ರಜಯಖಳರೂ  ಎಣಣ ತಱ 

ಫೋಶಮ ಕಮಯಔರಭ (D-10) ZP
ಲದುಯತ್ ಚರತ ಂಪ್ ವಟ್ ಷಟಟ / ಹನುಭಂತ 29/3, 9\4 ಳವನ ಶಮನಯ ತಱ ಫಱ 1 1.00 0.225 865753597275 ಔಣಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

352 ಖಸಗಿ ಭಧುವನಖಳ ಶಥನಹ ಸಷಮ. ಭಧುವನ ಅಬೋವೃದಧ S-20 ಸುಯೋಶ್ ಬಫು / ಚಂದರ 9/1B ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ
-

14 (01) 0.80 0.750 298615515252
ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

353 ಖಸಗಿ ಭಧುವನಖಳ ಶಥನಹ ಸಷಮ. ಭಧುವನ ಅಬೋವೃದಧ S-20 V R ಜಖದೋಶ್ / ಯುದರ 105, 104, ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ - 14 0.30 0.750 406910236913 ಷನರ ಬಯಂಸ, ನೋಯಲ್ಷಯ

354
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಜಮದೋವ / ನಂದಯ 15 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ

-
1 -

0.034
697992117935

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

355
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಲಯಲಪಕ್ಷ್ / ಯೋವಣವದದ 148/1A2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
605170630852

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

356
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಲ್ರತಭಮ / ಚಂದರಮಯ 158/2, 152/7 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
598873459567

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

357
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಔನಔರಜು / ರಭಣಣ 7/P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ

-
5 -

0.169
767005363006

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

358
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಳೋಷ್ಭಮ / ಜವಯೋಗೌಡ 7/P27 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ

-
4 -

0.135
499150202066

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

359
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಖಯುಡ ಯಂಖಮಯ / ಚಿಔಕಣಣ 4/P31 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ

-
5 -

0.169
291465413875

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

360
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಭಧುಔುಮಯ / ಖಂಗಧಯ 37/2 ಳವನ ಶಮನಯ

-
6 -

0.203
590870106844

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

361
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಷ್ಣುಮಕ / ಭರೂೋದೋವಯು 11 \ 3 ಳವನ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

362
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ D ಚನನಷೋಶ್ವ / ದಸ 19/2P ಳವನ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
674032440862

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

363
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಫಸವರಜ್ / ವದದ 106 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
6 - 0.203 637311239417

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

364
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಷ್ಣುಮಕ / ಅಯುಣಚಲ್ಂ 158 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
3 - 0.101 986087932960

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

365
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಅಳಖ / ಚನನ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 - 0.236 838656985107

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

366
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಅಭರವತಿ / ಅ ಳಖ 152 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 - 0.236 293327846542

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

367
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ದಯನಂದ / ಒಂಕಯ 29 \1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
5 - 0.169 517434474503

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

368
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಸುಭನ / ಯಲಔುಮಯ 211 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
4 - 0.135 351416010313

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

369
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ರಜಭಮ / ಷ್ಣುಮಖಳ 102/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 - 0.236 774474498503

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

370
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಳವರಂಖ / ವದದ 117 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
6 - 0.203 367022682227

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

371
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಮಕ / ಹಲೋಪಯನಮಕ 48/P1 ಔಸಬ SC

-
6 -

0.203
409593960400

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

372
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಭಂಜುನಥ / ದೋಲೋಂದರ 195 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
956927552818

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

373
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಲೋಲ್ು / ಔುಮಯ 76/13 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
470559195032

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

374
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ತಮ / ಅಯುಣಚಲ್ಂ 27/P3 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
6 -

0.203
643189912198

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

375
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಲ್ೂಲ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಶ್ 26/P189 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
870722954010

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

376
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ಭಂಖಳಗೌಯ / ಳವರಂಖ 116 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-
7 -

0.236
957682936397

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

377
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ 

ಕಯೋದಹ ಸಷಮಧನ
ಜೋನು ಟಿಟಹ, ಜೋನು ಔುಟುಂಫ ಷಖಲ ಶಟಯಂಡ್ ಕಯೋದ ನಖಭಮ / ಖುಯ 211 ಔಸಬ SC

-
5 -

0.169
431487769685

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, J P ನಖಯ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

378
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ಪಯಭಮ / ನಯವಂಹಮಯ 96 ಳವನ ST

-
1 0.70 0.224 356010614682 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

379
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ಂತಭಮ / ಯಭೋಶ್ವಯ 187 ಳವನ ST

-
1 0.65 0.208 705142270534 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

380
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ನಯವಂಹ / ಫಸ 6/P2-p1 ಳವನ ST

-
1 0.95 0.304 838347614335 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

381
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ತಿಭಮ / ತಿಭಮ 74/p1 ಳವನ ST

-
1 0.95 0.304 555285687984 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

382
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ನಖರಜ್ / ಯಭೋಶ್ವಯ 34 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 434450016904 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

383
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ಯಭೋಶ್ವಯ / ಯಂಖ 80, 82 ಳವನ ST

-
1 0.95 0.304 754516999694 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

384
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ಸುನಂದ / ಭಶೋಶ್ವಯ 187, 188 ಳವನ ST

-
1 0.65 0.208 232116172753 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

385
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ ಶಯಮಭಮ / ನಯವಂಹ 96 ಳವನ ST

-
1 0.70 0.224 400165736262 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

386
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಕಳ / ಯಂಖ
74 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 773354036948 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

387
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಯಂಖ / ತಿಯುಭಲ್ದಸ
3/25, 64 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 882612803909 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

388
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

G R ನಖರಜ / ಯಂಖ
27/1A ಳವನ ST

-
1 0.55 0.176 438460151372 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

389
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ರಜ / ಕಡ
13/2, 8 /15 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 975240275999 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

390
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ತಿೋಶ್ / ಕಡ
12, 17 ಳವನ ST

-
1 0.8 0.256 552434696608 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ



391
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಹನುಭಂತಭಮ / ಒಂಕಯ D G
4/2p2 ಳವನ ST

-
1 0.30 0.096 997239969451 D C C, ಫುಔಕಂಫುದ

392
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಯಲಔುಮರ್ / ರೋ.ಹಲೋಲಂದ
87/1, 49/1, 48 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 972510500422 S B I, ತಯೋಷಯ

393
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಜಮಲ್ಕ್ಷಿ / ರೋ.ನಂಖ
15, 46 ಳವನ ST

-
1 0.80 0.256 701753015613 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

394
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ಚಂದರಭಮ / ಲಂಔಟೋಶ್
36 , 15 ಳವನ ST

-
1 0.50

0.160
804694610015 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

395
ಉತದನ ಸುಧಯಣ ಕಮಯ ೋಜನಹ 

ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ (CDB)
ತಂಗಿನರೂ ಸಂೋಜಿತ ಫೋಶಮ

ತಿೋಶ್ / ಜನ
66/1 ಳವನ ST

-
1 0.50

0.160
835986177532 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

396 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಕ ಅಬವೃದದ (CHD) ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ (2019-20 NHM (oss) ) ಯದಭಮ / ಸಖುನ 47 ಅಜಜಂಷಯ SC - 1 1.00 0.282 864008516933 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ,ಫೋಖಲಯು

397 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಕ ಅಬವೃದದ (CHD) ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ  (2019-20 NHM (Pack house)) ಭಲತಿಯನಮಕ / ರಭನಮಕ 2 ರಂಖದಹಱಳ SC
-

1 1.20 1.600 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

398 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಕ ಅಬವೃದದ (CHD)
ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ( 2020-21 RKVY

(ಪಯಸ ಷೌಸ್) )
ಸಕರನಮಕ / ಬೋಭನಮಕ 56/9B1-B2 ಅಭೃತಷಯ SC

-
1 2.23 1.600 501778084738 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

399 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಕ ಅಬವೃದದ (CHD) ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ ( 2019-20 NHM (Pali house) ) ಸಕರನಮಕ / ರಂಜಿನಮಕ 1/2. ಅಭೃತಷಯ SC
-

1 1.00 3.600 685592404122 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

400 ಸಭಖರ ತಲೋಟಗಯಕ ಅಬವೃದದ (CHD)
ಶಲಂದಣಿಷ ಲಚಚ (2019-20 NHM (Pali house 

Belepadathi) (ಫಱ ದದತಿ) )
ಸಕರನಮಕ / ರಂಜಿನಮಕ 1/2. ಅಭೃತಷಯ SC

-
1 1.00

0.558
685592404122 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

401
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
Chaff Cutter

ಹಲೋಲಂದ / ತಿಭಮಣಣ
26/P54, 175/2 ಔಸಬ ST

-
1 1.00

0.193
734410163127 S B I, ಅಳಲೋಔ ನಖಯ , ತುಭಔಲಯು

402
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಟರೈಲ್ರ್ ಮಲ್ೂಭಮ / ವದದ 26/P43 ಔಸಬ ST

-
1 1.55 0.297 881194614190 ಔಣಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಭಲಷಯ

403
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ರಜ / ಅಣಣಮಯ 26/P59-p25 ಔಸಬ ST

-
1 2.28 0.297 387716254955 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

404
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
Disc Harrow & Douck for Cultiver ದಸ / ಸಣಣಯಂಖ 12 \ 1 ಅಜಜಂಷಯ ST

-
1 2.07 0.490 595189578538

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ದವಣಷಯ

(ಳರೋ ಲಂಔಟೋಶ್ವಯ ಆಹಲರೋ )

405
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಟರೈಲ್ರ್ ಅಣಣಮಯ / ಯಂಖ 24 ಅಜಜಂಷಯ ST

-
1 3.00 0.600 674826333888 S B I, ಅಜಜಂಷಯ

406
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ A R ನಯವಂಹಮಯ / ರಭ ನಮಕ 220/1 ಔಸಬ ST

-
1 0.50 0.750 954953460666

ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಳವಹಖಗ (SGM 

Technologies)

407
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ವದದ / ಹನುಭಂತ 26/P43 ಔಸಬ ST

-
1 3.33 0.750 575311269330

ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಳವಹಖಗ (SGM 

Technologies)

408
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.750

409
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.297

410
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.750

411
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.297

412
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.750

413
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.297

414
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.750

415
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ ಔಸಬ ST

-
1 0.297

416
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
Weed Cutter ಯಭೋಶ್ವಯ / ಯಂಖ 80 ಳವನ ST

-
1 2.11 0.343 754516999694

ಆಕ್ಕ್ಸ್ ಬಯಂಸ, ಳವಹಖಗ

(Keelambi Agri Tools)

417
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ST

-
1 0.750

418
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ST

-
1 0.297

419
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ST

-
1 0.750

420
ಔನಯಟಔ ರಜಯದರೂ ತಲೋಟಗಯಷಮರೂ 

ಯಂತಿರೋಔಯಣ ( SMAM)
ST

-
1 0.297

421 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಚಂದರ S P / ಂಚಕ್ಷ್ಯ 72/4, 72/3 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ

-

1 1.16 0.600 456542228614

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

422 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ H N ಯುದರ /  ನಂಖ 19 \ 1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 1.39 0.600 766926780672

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

423 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಯಭೋಶ್ವಯ / ಚಂದರ 173/2 172/2 74/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 0.25 0.600 827971877941

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

424 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ H P ನಹೋಶ್ / ಷಟಟಶವಭ 181/2 154 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.20 0.600 9902202370

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

425 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಖುಯುಂತ  / ಭಲ್ೂ 17/1B1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.01 0.600 321045434168

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

426 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ B A ರಜಳೋಕಯ / ಅಯಭಲ್ೂ 6 \ 5 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.40 0.600 988103951695

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

427 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಯುದರನಥ್ / ನಂಜಗೌಡ 82 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ

-

1 2.28 0.600 920639988823

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

428 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭರೂೋಶ್ / ಫಸ 56 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.21 0.600 858684312360

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

387195235127 S B I, ತಯೋಷಯ

ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ

ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ
ದೋವರಜು / ಬೋಭಣನ 10 \ 3, 10/5 ಔಸಬ 3.00 228358306455 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

ಅಡಿಷ ಸುರಮುವ ಮಂತರ

ಅಡಿಷ ಪರಷ್ರ್ ಮಂತರ
ಖುಯುಭಲತಿಯ / ಚಂದರ 77/2, 77/11 ಅಭೃತಷಯ 0.80

ನಯಸಭಮ / ತಿಭಮ

46/1

3.12 349771405079 D CC ಬಯಂಸ, ಬಱ ಶಲನಲನಯು

C H ಫಸವರಜ / ಹನುಭಂತ

18/5, 52/5

1.28 419643023094 ಷನರ ಬಯಂಔ, ತಯೋಷಯ

63/2, 13/2, 134

1.09 307531794512 D CC ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

C L ಯಭೋಶ್ವಯ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ

47, 46

2.28 849042927058 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

ಈಶ್ವಯ / ಔಯಮ



429 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ರಹೋದಔುಮರ್ / ಈಯೋಗೌಡ 315 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 3.00 0.600 664412476606

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

430 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಭುದದ / ಫಸ 61/11 34/4 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 0.01 0.600 403180524883

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

431 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಅಂಭಕ / ಚಂದರಳೋಕಯ 92/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.02 0.750 877610500699

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

432 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಸುಧ / ಗಿಯೋಶ್ 90/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.00 0.750 967478259890

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

433 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಈಶ್ವಯ / ಚಂದರ 59/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ

-

1 7.37 0.600 391839782026

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

434 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಲೋಯಬದರ / ಈಶ್ವಯ 111/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ

-

1 5.01 0.600 382332714516

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

435 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ತಿಭಮಣಣ / ಹನುಭಜಜ 196/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ

-

1 2.00 0.750 211425729299

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

436 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಅಡಿಷ ವ ಸುರಮುವ ಮಂತರ ಯಲೋಶ್ / ಭಲ್ೂ 59 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ

-

1 5.00 0.600 776865639799

(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ, 

B H ಯಲೋಡ್ ಳವಹಖಗ

437 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) Brush Cutter & Digger ಭರೂೋಶ್ / ಭಷದೋವ 46/6 46/9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 0.64 0.300 906394924500 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

438 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) Coconut Frond Chopper ಫಸವರಜ A C / ಚಂದರ 25/14 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 0.37 0.500 316120671725 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

439 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಭಯ ಔತತಯಸುವ ಮಂತರ ಭೋಞಯನಮಕ / ಬಫೂನಮಕ 68/1p1 ಲ್ಔಕವಱಳ SC - 1 0.39 0.090 229995752189 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

440 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) Trailor Subsidy ಯುದರ / ಯಂಖ 73 ಳವನ ST - 1 1.00 0.500 654055158711 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

441 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) Trailor Subsidy ಂತಭಮ / ಯಭೋಶ್ವಯ 187/1 ಳವನ ST - 1 1.00 0.600 705142270534 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

442 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ಸಕರನಮಕ / ಬೋಭನಮಕ 56/9B1-B2 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 2.23 2.000 501778084738 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

443 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ K R ಶಲನನ / ಯೋವಣವದದ 109/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 0.16 0.450 585374380591 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫೋಯಲಯು

444 ರರೋಮ ಔೃ ಲಕಸ ೋಜನ ( RKVY)  ಪರಭನಮರೂ ಸವಖಳನುನ ಭಯುನಟಿ ಶಲನನ / ಯೋವಣವದದ 109/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 0.16 0.400 585374380591 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫೋಯಲಯು

445 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ಳವ / ಹಲೋಲಂದ 16 ಅಭೃತಷಯ-1 ಶಮನಯ - 1 3.00 2.000 468470392899 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

446 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ಜಮಭಮ / ಜಮಣಣ
114/1, 115/2. 115/3, 115/4, 

116/2
ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ

- 1
2.86 2.000 982470537216 D C C, ತಯೋಷಯ

447 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ಸಕರನಮಕ / ರಂಜಿೋನಮಕ 1 \ 2 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 0.91 2.000 685592404122 ಮಲನಯನ್ ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ಹುಣಸಗಟಟ

448 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ಯಭೋಶ್ವಯ / ಯಂಖ 80 82 ಳವನ ST - 1 1.00 2.000 784516999694 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

449 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ರಮನಮಕ / ವಲೋಭೂ ನಮಕ 15 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 2.00 2.000 765247284887 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

450 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪಯಸ ಷೌಸ್ ನಮಯಣ ಔೃಷ್ಣ / ಸಣಣ ಔಯಮ 159/1, 185 ಅಭೃತಷಯ ST - 1 1.80 2.000 332885668657 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

451 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಯಲೋಖ ಕ್ಕೋಟ ನಮಂತರಣ ತಿಭಮ / ಹನುಭಂತ 1 ಳವನ ST - 1 0.40 0.026 617665147369 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

452 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ತಯಕಯ ಗಡಿ ಕಯೋದ ಳರೋನಳಸ / ದಸ - ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 - 0.150 661752892988 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

453 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಈಶ್ವಯ / ಈಯ 53/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 4.33 0.190 271492051262 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

454 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಹಲೋಲಂದನಮಕ / ವದದನಮಕ 137/P2 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 0.35 0.050 445752054792 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

455 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಳವಣಣನಮಕ / ತಿಭಮನಮಕ 137/P2 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 0.50 0.075 542533119590 I O B ಔುಡಲೂಯು

456 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಲೋಯಬದರ G E / ಈಯ 55 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 1.18 0.190 560049212665 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

457 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಭಂಜ G V / ಲೋಯಬದರ 7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 1.19 0.190 659582788612 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

458 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪೂವಟಸ ಶಲದಷ(ಮರಚಂ) ಭಭತ / ರಲೋಣ 52/9. 20/4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 0.70 0.105 280947327282 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

459 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ B T ದೋವರಜ್ / ತಿಭಮ 48/3B ಅಭೃತಷಯ - 1 ಶಮನಯ - 1 2.00 0.750 915153370581 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

460 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಔಭರ ಬಮ / ಭಲತಿಯ ನಮಕ 10  \ 1 ರಂಖದಹಱಳ SC - 1 2.00 1.000 363095950890 D C C, ತಯೋಷಯ

461 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಭೋಞಯನಮಕ / ಬಫೂನಮಕ 44/P3, 44/157, 68/p5 ಲ್ಔಕವಱಳ SC - 1 0.50 1.000 229995752189 D C C, ಲ್ಔಕವಱಳ

462 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಒಂಕಯ / ಲೋಯಬದರ 271 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ - 1 2.20 0.750 995975432050 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

463 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಭಂಜಭಮ / ಭಲ್ೂ 164/P24 ಅಭೃತಷಯ SC - 1 1.57 1.000 815089715164 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

464 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ B M ಯುದರ / ಭರೂಕಜುಯನ 122/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 1.00 0.750 666506460057 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

465 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ನಖಭಣಿ /ಯಲಔುಮಯ 16  \ 2 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 1.00 1.000 918987675675 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

466 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಯತನಭಮ / ಯಭೋಶ್ವಯ 121 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 1.00 1.000 541801399951 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

467 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಭಶೋಶ್ವಯಮಯ / ಫಂಗಯಮಯ 16/P2 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ - 1 1.00 0.750 526223925491 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

468 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಭಂಜನಮಕ / ವಲೋಭೂನಮಕ 42, 43, 43/P4 ಅಜಜಂಷಯ SC - 1 1.00 1.000 257977533962 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

469 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ಭಲತಿಯನಮಕ / ರಭನಮಕ 46/4, 45/1b, 46/2 ಅಜಜಂಷಯ SC - 1 1.00 1.000 465325952728 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

470 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಭನ ಞರಔಟರ್ ಕಯೋದ ನಭಯಲ್ / ರಜೋಂದರ 112/4, 225 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 1.00 1.000 888471777073 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

471 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರೋಭ / ರಕಶ್ H S 22  \ 3 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 787591784106 S B I,  ತಯೋಷಯ

472 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಳವಔುಮಯ / ರಂಖ 59 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 201057496560 S B I,  ತಯೋಷಯ

473 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ V C ದೋವರಜು / ಚಂದರ 27 \ 1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 839937028297 I O B ರಂಖದಹಱಳ

474 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದಲ್ ಔುಮರ್ ಆರ್ / ರಜು 61/P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.39 0.078 642659748333 D C C ಲ್ಔಕವಱಳ

475 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಯುಳವದದಭಮ / ಷಲ್ 43/4 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.43 0.078 636972244663 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಸಂತಲೋಯ

476 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜು / ಔಲ್ೂತತ 125/4 126/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 915503934346 I O B ರಂಖದಹಱಳ

477 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ
ಸುಯೋಶ್ / ರಭರಂಖ

182/2P4, 182/2P3 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.60
0.118

385439174528
ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ರಂಖದಹಱಳ

478 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದರಭ / ಹಯಳ 20 ಅಭೃತಷಯ - 1 ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.65 0.100 227411552802 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

479 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೋದಭಲತಿಯ H M / ಭಯುಳವದದಮಯ 237 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.039 221664779859 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

480 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವಸಂತ ಔುಮರ್ N / ಆನಂದನಮಕ 1/3. ಅಭೃತಷಯ SC ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 462238537019 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

481 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನನಯ ನಮಕ / ಹಲೋಲಂದನಮಕ 17/1A ಅಭೃತಷಯ SC ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 207996262857 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ



482 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಱನಮಕ D / ಠಕಯನಮಕ 1 ಅಭೃತಷಯ SC ಔಂದು  ಬಱ 1 0.50 0.098 873789406444 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

483 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಕಶ್ / ಔಲ್ತತ 33 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 1.00 0.076 585363962050 I O B, ರಂಖದಹಱಳ

484 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜುನಥ / ಫಸವರಜ 12 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.80 0.076 833654068890 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

485 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಶವಭ / ಫಸ 27 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.80 0.076 368193950192 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

486 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔಂದು  ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ವದರಭಮಯ / ರಭಮಯ 9 \ 2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಔಂದು  ಬಱ 1 0.40 0.078 686976914551 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

487 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಳಸುದೋವಭಲತಿಯ / ರಭಮಯ 81/2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.40 0.124 989742920718 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

488 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ನಖರಜ / ಫಸ 27 \ 2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 1.26 0.060 236242977605 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

489 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಸಲತಬಮ / ರಂಜಿನಮಕ 25 \ 7 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.32 0.096 717371120493 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

490 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಅನುಸಲಮಭಮ / ನಂಜ C 16/1B2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.20 0.060 957852635176 I O B ರಂಖದಹಱಳ

491 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c B R ರಲೋಷೋಶ್ / B C ಯುದರ 4 \ P1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.20 0.060 340445272706 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

492 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಜಖದೋಶ್ / ಭರೂಕಜುನ 9 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.32 0.096 487060166638 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

493 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c N C ಔುಮರ್ / ಚನನೋಗೌಡ 4/P-P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.65 0.195 437912957656 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

494 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಉಭೋಶ್ / R ಅಣಣಮಯ 4/P82 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.20 0.061 888874949244 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

495 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಶೋಮವತಿ / ನಯವಂಹಮಯ 192/P1 ಲ್ಔಕವಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.20 0.060 443966359835 D C C ಬಯಂಸ, ಲ್ಔಕವಱಳ

496 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಚಂದರ / ಚಂದ 168 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.20 0.060 487735176615 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

497 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಧಶ್ಯತ / ರಭಮಯ 4 \ 3 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.25 0.075 750257178662 I O B ರಂಖದಹಱಳ

498 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ದರಕ್ಷ್ಮಣಭಮ / ಫಸವರಜ 231/3A ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.40 0.120 200781496429 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

499 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ಭುಯುಖನ್ / ರಜಭೋವ 56/P10-P1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.26 0.078 239944052212 I O B ರಂಖದಹಱಳ

500 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T.c ವಲ್ವಭಣಿ / ಭಖಯನಥ 33 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಂಗಂಶ್ ಬಱ T C 1 0.26 0.078 355456889014 I O B ರಂಖದಹಱಳ

501 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ದೋಲ್ಕ್ಷಿಮ / R ಆನಂದ್ ರಜ್ 45/1 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.60 0.060 883318445889 ಮಲನಮನ್ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

502 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ತಿಭಮ / ಔಯಮ 33/3 ಳವನ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.40 0.040 620545339938 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

503 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜ್ M D/  ದಱಮ 120/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.40 0.040 887291573382 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

504 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲೋಯಬದರ / ರಭ 85/8 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಹಲ ಫಱ 1 0.40 0.040 348777255214 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

505 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶೋಭಣಣ / ವೋಖಣಣ 73/12 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಹಲ ಫಱ 1 0.40 0.040 416447479749 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

506 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜ R / ರಭಣಣ 22 \ 1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ವೋವಂತಿಹ 1 0.30 0.030 510839821453 I O B,ರಂಖದಹಱಳ

507 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಫಸವರಜ / ದಱಮ 120/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.20 0.040 461561679068 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

508 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಂಖಭಮ / ದಱಮ 4/P-P1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.30 0.030 968864011339 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

509 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಶಲನನ / ಯೋವಣವದದ 109/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಕನಯಶ್ನ್ 1 0.20 0.020 585374380591 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫೋಯಲಯು

510 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜು / ರಭಮಯ 26/P3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಭರೂಹ 1 0.15 0.020 717005314725 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

511 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಂತ / ಭಲ್ೂ 8 \ 6 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.30 0.040 236225791666 ಬಯಂಸ ಆಫ್ ಫಡಲೋಯ

512 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಜ ಷ / ಔಣಣ 184 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 2.00 0.080 486503775449 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, M C ಹಱಳ

513 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಸನನ / ಔಯಫಸ 170 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.40 0.040 583642873681 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

514 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚೌಡ / ಔಯಮ 15 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲವಷ 1 0.40 0.040 866859693252 ಷನಯ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

515 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜನಮಕ / ೋಕಯನಮಕ 119/11 ಅಭೃತಷಯ SC ಸುಖಂಧರಜ 1 0.40 0.040 709991549952 S B I ತಯೋಷಯ

516 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ನಖರಜ H N / ನಂಜ 153 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ವೋವಂತಿಹ 1 0.40 0.040 691773544092 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

517 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ  ಔುಮಯ A / ಆಭುಯಖಂ 1/14. ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.80 0.080 569508304869 S B I ತಯೋಷಯ

518 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಲ್ಔಕಭಮ / ಹನುಭಂತ 4 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.40 0.040 570297086549 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ ತಯೋಷಯ

519 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಂಜುನಥ R / ಯುದರ 58 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.40 0.040 741405890209 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

520 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಜಮಲ್ಕ್ಷಿಮG / ಭಲತಿಯ 128 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.40 0.040 534613182226 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

521 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ  ಹಲೋಲಂದ S G / ಹಲೋಲಂದ 10/2P1 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.30 0.030 399818052677 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಔಡಲಯು U B ಯಲೋಡ್

522 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಷಟಟಭಮ / ಭಲಡಲ್ಗಿಯಮ 100/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.15 0.015 725271790570 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

523 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಔಯಫಸ T N / ನಖಣಣ 11 \ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ವೋವಂತಿಹ 1 0.4 0.040 799522254114 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

524 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಚಂದರ / ಭಲ್ೂ 2 \ 4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.5 0.050 593721983059 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

525 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಹಮದ್ ಯಪೋಸ / ರನ್ ಶಬ್ 55/18 ಳವನ ಅಱ ಖುಱಫ 1 0.65 0.065 440602122911 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫಲದ

526 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ T Y ಯಲಕ್ಕಯಣ / ೋಗಿೋಶ್ 7 \ 2 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.6 0.060 997268050304 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫಟಟದಹಱಳ

527 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ M ರಭು / ಭುನಶವಭಗೌಂಡರ್ 4/P30 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.3 0.030 448365182213 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಬದರವತಿ

528 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ M ಖುಯುಭಲತಿಯ / ಭಯುಳ 85 ಳವನ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.4 0.040 621977063481 S B I ತಯೋಷಯ

529 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಬುಔುಮಯ / ಹಯಳ 16 \ 3 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.4 0.040 426309890137 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

530 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ರಂಖಭಲತಿಯ B N / B ವದದ 55/15 ಳವನ ಶಮನಯ ಖುಱಫ 1 0.4 0.040 483014008834 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫಲದ

531 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಸುಭನ್ / ಯಭೋಶ್ 93 ಔಸಬ ಶಮನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲವಷ 1 0.6 0.060 512528734761 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

532 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಖಂಗಧಯ / ಹನುಭಂತ 61/4, 10/3E ಅಜಜಂಷಯ sc ಖುಱಫ 1 0.70 0.070 353520182947 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

533 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಭಲಡೂ / ಹಲೋಲಂದ 44/4p1, 45/3p2 ಳವನ ಶಮನಯ ವೋವಂತಿಹ 1 0.40 0.040 785243143992 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

534 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಶಲವಷ ರದೋಶ್ ಲಸತಯಣ ಉಭೋಶ್ / ಳೋಕಯ 16 \ 2 ಳವನ ಶಮನಯ ಸುಖಂಧರಜ 1 0.80 0.080 812160044475 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ ಳವನ

535 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಅಣಫ ಉತದನ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಹಲೋಲಂದ / ತಿಭಮ 29 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಅಣಫ 1 2.00 5.476 988542350188 D C C ಬಯಂಸ, ಷಲೋಡಿಕಯಂಪ್ ತಯೋಷಯ

536 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ಚಿಔಕಣಣ
49/13, 71/9, 18/5, 42/2, 

71/1P, 67/2b
ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 4.50 7.920 9724154713750 ಷನರ ಬಯಂಸ , ನೋಯಲ್ಷಯ

537 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಗಿಯೋಶ್ D S / ಂತಲೋಯ 26/P15, 130, 131. 133, 134 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 4.00 7.825 714000000659 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

538 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಗಿಯೋಶ್ D S / ಂತಲೋಯ 26/P15, 130, 131. 133, 134 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 4.00 0.185 714000000659 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

539 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವಣಣ / ಔಯಮ 9/2P1, 59/1, 161/9 ಅಭೃತಷಯ ST - 1 2.64 5.370 332603092153 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

540 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಪರಥಭಔ ಸಂಸಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಉಮತಿ / ಷಯದ 11/3 52 137 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 3.00 8.200 471296800655 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

541 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔೃ ಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಸುಯೋಶ್ / ಔೃಷ್ಣ 26/P106 ಔಸಬ ಶಮನಯ - 1 0.80 0.750 215779251407 D C C ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

542 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔೃ ಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಜಮ / ಖಂಗಧಯ 60/2 ಅಭೃತಷಯ-1 ಶಮನಯ - 1 1.00 0.750 301335055009 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

543 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔೃ ಶಲಂಡ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ಕಳ 42/3 ಳವನ ಶಮನಯ - 1 1.00 0.750 767282925403 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

544 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM)  ಔೃ ಶಲಂಡ ನಮಯಣ ನಂಖರಜ / ೆೋಯ 53/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ - 1 1.00 0.750 783451426655 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ



545 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಸಭುದಮ ಔೃ ಶಲಂಡ ನಮಯಣ

ಳರೋ ಲೋಯಬದರೋಶ್ವಯ ನೋಯು ಫಳಷದಯಯ ಭತುತ ತಲೋಟಗಯಷ 

ಸಂಗ, ಖಯುಖದಹಱಳ ಗರಭ, 76 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ

-
1 20.00 4.000 - D C C ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

546 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಅಂಫಕ / ನಂಖ B T 34/3P2, 67/1, 34/4 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 893819970043 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

547 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ A R ಚಂದರ / ಯಂಖ 39/3 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 828035269711 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

548 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಔಯಮಭಮ / ಭುದದಯಂಖ 22/6. ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 777917908629 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

549 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಸುಯೋಶ್ A M / ಭಲ್ೂ 99/6, 33/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 322720419822 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

550 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಭಚಂದರ M S / ವದರಭ 98/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 928794750404 DCC  ಬಯಂಸ, ಅಂತಯಗಟಟ

551 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಖುಯುಪದ / ಚಂದರ 31/3, 73/5,19 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 885174251667 IOB ಔುಡಲೂಯು

552 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭರೂೋಶ್ / ವದರಭ 36/3, 36/10 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 392794066327 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

553 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ನಟರಜ H S / ವದದ 17/9, 17/7 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 71995685777 DCC ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

554 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯಭೋಶ್ವಯ K M / ಭಯುಳವದದ 99/1, 136/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 354747948184 DCC ಬಯಂಸ, ತಯೋಷಯ

555 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರಭಮ N / ಳೋಕಯ 132/1A, 54/4, 74/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 854711900878 IOB ಔುಡಲೂಯು

556 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ನಂಜುಂಡ / ಚಂದರ 119/1, 189/4 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 726917203577 I O B ಔುಡಲೂಯು

557 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಶ್ಯತ್ D E /  ಈಶ್ವಯ 42, 49/3 ಅಭೃತಷಯ - 1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 548307800658 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

558 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರ / ನಂಜುಂಡ 54/P1, 4/P2 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 514192137520 I O B ಔುಡಲೂಯು

559 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ K S ಷಲ್ / ಭಣಣ 108, 119, 130 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 861708467157 I O B ಔುಡಲೂಯು

560 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ G ಭುಯುಹೋಶ್ / ಗಿಯಮ 118/1A, 59/11 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 726917208166 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

561 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ A H ಚನನಲೋಯಮಯ / ಷಲ್ವದದಮಯ 134/2  , 138/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 316107273203 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

562 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ S G ಜಮ / ಖಂಗಧಯ 16 \ 8 ಅಭೃತಷಯ- 1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.230 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

563 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಸನನ ಔುಮರ್ / ಅಭೃತಮಯ 11/p1 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 829058931628 S B I, ಅಜಜಂಷಯ

564 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ನಖರಜು / ದೋಲೋಂದರ 36/1 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 605081130619 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

565 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಖಂಗಧಯ / ವದರಭ 41/26, 85/11 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 899741519733 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

566 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಯುಳವದದ / G K ಚಂದರ 106/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 532535243519 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

567 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ G D ಲನಯ್ ಔುಮರ್ /ದಕ್ಷಿಣಭಲತಿಯ 30/3, 15/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 689686078695 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

568 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ G T ಧಭೋಯಂದರ / G C ತಿಭಮ 13/3, 97/P3, 22/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 520604556068 S B I ಅಜಜಂಷಯ

569 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ನಖ M / ಭಲ್ೂ 53/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

570 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ಳವಭಲತಯ 90 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 423021730744 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

571 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ನಖ 185/4, 190/3, 7/1, 108/41 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 697899722231 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

572 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯೋಣುಔಮಯ / ಶ್ಂಔರಮಯ 63 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 837455439840 ವಂಡಿಷೋಟ್ ಬಯಂಸ, ಶಯೋನಲ್ಲೂಯು

573 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ದರಕ್ಷ್ಮಣಭಮ / ನಂಜುಂಡ 58/1, 164/5 ಅಭೃತಷಯ - 1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 582341314329 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

574 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ದರಕ್ಷ್ಮಣಭಮ / ಫಸ 67/6, 49/3, 67/7 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 701808333745 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

575 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳೋಕಯ / ಭರೂಕಜುಯನ 64 , 14/4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 348738554870 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

576 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಈಶ್ವಯ / ಯುದರ 47/ 10 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 799160324913 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

577 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಲ್ೂ / ವದರಭ 28/5, 55/4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 786634015175 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫುದ

578 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಶ್ಳಧಯ / ಲೋಯಬದರ 5 \ 5 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 837735103498 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

579 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಶ್ಳಔಱ / ಫಸವರಜ 74, 35 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 578307432129 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

580 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ವೋನ 90/2p2, 131/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 263463824948 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

581 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಔುಮಯ / ರಭ 102/2a3, 102/2a2, 5/1a ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 791395673640 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

582 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಖಭಮ / ರಭ 9 \ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 295418600017 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

583 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಲೋಷೋಶ್ B R /  ರಭರಂಖ 28  \ 2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 317182919603 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

584 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ G / ಖಂಖ 80/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 475296163144 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

585 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯುದರ / ರಜ 11/12, 11/8, 61/1B ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 509337779403 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

586 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಿಭಣಣ / ಹನುಭಣಣ 5/1b ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 408216063438 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

587 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯಭೋಶ್ / ಫಸವರಜ 24 ಅಭೃತಷಯ- 1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 538135477440 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

588 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಜ / ಚನನಫಸ 9 \ 1, 24/P2, 53/3P ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 297855015767 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

589 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಹಲೋಲಂದ / ಯಂಖ 28  \ 8 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 865163029874 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

590 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭರೂಕಜುಯನ / ತಿಭಮಣಣ 72 \ A ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 454872752475  S B I , ಅಜಜಂಷಯ

591 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳೋಕಯಮಯ / ಳವರಂಖಮಯ 6 \ 3, 70/6, 32/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 473707186285 D C C , ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

592 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಜ / ಫಸ 24/3, 13/2, 14 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 836645924865 S B I , ಅಜಜಂಷಯ

593 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಈಯ / ಫಸ 47/2, 134/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 377073587319 S B I , ಅಜಜಂಷಯ

594 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ M R ಖಂಗಧಯ / ರಭ 8 \ 2, 127, 29, 152/2P2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 860583991113 D C C , ಬಯಂಸ ಅಜಜಂಷಯ

595 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವನಮಕ / ಬೋಮನಮಕ 57 ಅಭೃತಷಯ .ಜ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 284181193116 ಔಣಯಟಔ  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

596 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಖುಯುಭಲತಿಯ / ವಲೋಭಳೋಕಯಮಯ 224/1A, 206 ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 519999377350 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

597 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳೋಕಯ / ಚನನಫಸ 13/2A ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 462627561423 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

598 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ T B ಚ್ನನಫಸ / ಫಸ 6/7, 119/1 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 391661380064 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

599 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಲೋಷೋಶ್ / ಔಯಮ 9, 81 ಅಭೃತಷಯ-1 .ಜ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 566302252411 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

600 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯಂಖ / ದಯದೋವಮಯ 46 ಅಜಜಂಷಯ .ಂ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 747943765578 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

601 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಕಂತರಜು / ಭಲ್ೂ 15/P-P4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 676130227841 ಔಣಯಟಔ  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

602 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಭ / ವದರಭ 64 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 937838103395 ಔಣಯಟಔ  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

603 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಖಂಗಧಯ / ಚಂದರ 11 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 450506942508 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

604 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರ / ಲಂಔಟೋಶ್ 36 ಅಜಜಂಷಯ .ಂ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ,  ಳವನ

605 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ G C ಮಶ್ವಂತಔುಮರ್ / ಚಂದರ 114/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 608634965168 S B I ಅಜಜಂಷಯ

606 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಈಶ್ವಯ / ಲೋಯ 29 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 744587647640 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

607 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಸಂಖ / ಯುದರ 3/9, 52/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 926067424922 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ



608 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಗಿೋಯತಭಮ / ಳೋಕಯ 8/1 . 60/4, 24/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 982012443590 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

609 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರ / ಚನನಫಸ 26 \ 3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 912752629644 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

610 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಸಣಣ ವದದ / ಭಷರಂಖ 133/4, 91/3, 91/2, 26/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 301450455613 I O B ಔುಡಲೂಯು

611 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವಶವಭ / ವದರಮ 96/6, 96/1A,96/1C2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 735523747637 S B I, ಅಜಜಂಷಯ

612 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಭ / ಈಯ 35/P1 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 702154864587 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

613 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಷಲ್ / ಷಂಣಣ 6/P12-P2 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 591171164251 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

614 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರ / ದೋಲಯ 129/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 360605090713 I OB ಔುಡಲೂಯು

615 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ದೋಲೋಂದರ / ನಖಮಯ 6/1, 5/P3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 378621102591 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

616 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವಔುಮಯ / ಫಸ 77/2, 77/1, 77/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 841858665239 I OB ಔುಡಲೂಯು

617 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಭಮಮಯ / ನಂಜುಂಡ 30 \4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 502364821439 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

618 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ಸಣಣತಿಭಮಮಯ 149, 151/1,153/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 617289967905 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

619 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವರಂಖ / ವದರಭ 71/4,96, 53/P2 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 845132061228 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

620 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ದೋಲಯ / ನಂಜ 38/6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 739405522579 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

621 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ದೋಲಯಭಮ / ನಂಜುಂಡ 10 \ 3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 437434292730 S B I, ಅಜಜಂಷಯ

622 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಷಂತೋಶ್ / ಷಟಟ 121/2 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 8762462461 S B I, ಅಜಜಂಷಯ

623 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಿಭಮ / ಫಸ 22/1, 22/6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 9739932131 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

624 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಔುಯಮ / ಫಸ 46/2, 47/1, 134/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 523873037556 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

625 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವ / ವದರಭಣಣ 3/5P4, 4/P1-P2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 354096596745 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

626 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಪಯಭಮ / ರಭ 7 \ 6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 976106151484 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

627 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯುದರಬಮ / ರಭನಮಕ 134, 45/P11 ಅಜಜಂಷಯ SC ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 454196040873 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

628 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಒಂಕಯ / ಯುದರ 25/2B, 96/8 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 837615642712 ಡಿ ವ ವ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

629 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ನಂಜುಂಡ / ಭರೂೋಗೌಡ 67/2AP1,67/2AP ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 560377808957 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

630 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಸುನೋತ / ಚಂದರ 91/7, 77/6, 91/5 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 511477003499 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

631 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಭಮಮಯ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 41/1, 11/190 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 596782159371 D C C, ಬಯಂಸ ಅಜಜಂಷಯ

632 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ಫಸ 57/1C, 85/15 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 484783291621 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

633 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಂಖರಜು / ವದದ 71/1, 49/3, 5P/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 614680945090 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

634 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಜಮ / ಖುಯುನಂಜ 102/1A, 140/5, 1/131 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 439326606009 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಫೋಯಲಯು

635 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳೋಕಯ / ಔಯಮ 29 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 613294041156 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ. ಳವನ R S

636 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಲ್ೂಭಮ / ಫಸ 41/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 729424168782 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

637 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಹಲೋಲಂದರಜು / ಚಿಔಕತಿಭಮ 174/7, 56 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 886701638092 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

638 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ನಂಜುಂಡ 135, 81/3 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 232861619773 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

639 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯೋವಣವದದ / ವದದ 29 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 719560531895 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

640 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದದ / ನಖ 28 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 425100179274 ಷನರ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

641 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಒಂಕಯ / ಭರೂೋಗೌಡ 43, 32/4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 736040976070 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

642 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ G R ಭಶೋಶ್ವಯಭಲತಿಯ / ಜಿ ಯೋವಣಣಮಯ 100/3, 63/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 663779158857 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

643 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಂತ / ಹನುಭ 26/P2, 26/p5 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 552328217569 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

644 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯುದರೋಶ್ / ತಿೋಥಯಔುಮಯ 34/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 455504887366 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

645 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಜ / ಕಳ 16 \ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 364505025248 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

646 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವಲೋಭಳೋಕಯ / ತಿಭಮ 48/3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 229998854336 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

647 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಂಜುನಥ / ಸಣಣ 18/1P1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 984158158296 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

648 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ನಖ 97/1 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 279010995422 D C C  ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

649 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಔಯಫಸ / ನಖ 12 \ 1 , 13 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 799522254114 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

650 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಜಖದೋಶ್ಚಯ / ಷೋಶ್ವಚಯ 20 \ 4 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 355305855871 D C C  ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫಲದ

651 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಿದನಂದಭಲತಿಯ / ಚಂದಮಯ 4 \ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 729207494004 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

652 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ S C ರಂಖಮಯ / ಚನನಲೋಯಮಯ 7/4B, 8 ಅಭೃತಷಯ-1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 752046976941 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

653 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರಳೋಕಯ / ಔಯಮ 230/6, 218/1 ಅಭೃತಷಯ-1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 785186153194 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

654 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಔುಮಯ / ತಿಭಮ 11 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 250318618126 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

655 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಿಔಕತಿಭಮ / ವದರಭ 19/1P3 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 449352378357 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

656 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಪವಯತಭಮ / ಷಟಟ 47/1, 57/3 101 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 708152063499 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

657 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರ / ವದದ 41/2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 792913740091 D C C ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

658 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ಲೋಯ 9 \ 2 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 471978397520 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

659 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭ / ಚಂದರ 111/9 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 821118954485 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

660 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭಭಮ / ಭಲ್ೂ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.430 681674057606 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

661 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ವದರಭಭಮ / ಭಲ್ೂ 1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.210 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

662 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ K ಸಂಔ / ಷಂಚ 19/4, 27/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 837522315562 ಷನರ ಬಯಂಸ, ತಲಖಯಹಂಔಲ್

663 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ T ಖಲಯಂಖ / ತಿಭಮಮಯ 64/3, 64/5 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 543807504077 S B I ಅಜಜಂಷಯ

664 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳೈಲ್ಭಮ / ಒಂಕಯ 43/2, 86 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 857698714293 ಕಸಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

665 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಟಿ ಈಶ್ವಯ / ಷ ಟಿ ತಿಭಮಮಯ 29 \ 2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 640851663016 S B I, ತಯೋಷಯ

666 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಶೋಶ್ವಯ / ಫಸ 50 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 319710533090 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

667 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಿಭಮ / ಹನುಭಂತ 55/2P1 ಳವನ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 617665147369 ಕಲೋಯ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಳವನ R S

668 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಚಂದರನಮಕ / ೋಕಯನಮಕ 13/3, 93/3 ಳವನ SC ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 401722760640 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಫುಕಕಂಫುದ

669 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಭಱೂನಮಕ / ಬಬನಮಕ 45/P19 ಅಜಜಂಷಯ SC ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 263377120483 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

670 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಫಸವರಜ / ನಂಜ 24  \ 6 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 318279511452 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

671 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಲೋಷೋಶ್ / ಫಸವರಜ 104 ಳವನ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 342368413724 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ



672 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳವ / ಷಟಟ 32/22. 32/22 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 589183353574 S B I, ಳವನ

673 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಿಭಮಣಣ / ಯುದರ 102/1. 80/1 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 400328787446 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

674 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಳಣಿ / ವದರಭ 21/4, 109/1 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 354676561119 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಳವನ

675 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ತಭಮಮಯ / ಯಂಖ 48/2 ರಂಖದಹಱಳ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.875 929489497321 S B I, ತಯೋಷಯ

676 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ K S ನೋಲ್ಔಂಠ / ವದದ 155/1, 109/2b, 8/1p, 9/ ಅಭೃತಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 265070450451 I O B ಔುಡಲೂಯು

677 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯಲಶ್ಂಔಯ / ಳವರಂಖ 8/2, 62/2p1 ಅಭೃತಷಯ - 1 ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 676786396936 ಕಸೋಯಯೋಷ್ನ್ ಬಯಂಸ, ಹುಣಸಗಟಟ

678 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಶೋಮಕ್ಷ್ಭಮ / ಭಲ್ೂ 15/1, 13/4, 4 / 4 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.640 383535690041 ಔನಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಅಜಜಂಷಯ

679 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಲ್ಔಕ / ಷಟಟ 19 ಅಜಜಂಷಯ ಶಮನಯ ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.730 838332366693 ಔನಯಟಔ ಗರಭೋಣ ಬಯಂಸ, ಫೋಖಲಯು

680 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ಯಂಖ / ಷಂಚ 180/1 ಅಭೃತಷಯ SC ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.870 415512080677 I O B ಔುಡಲೂಯು

681 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಜ / ಷಂಚ 40/2 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.211 332521444439 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಶಲಱೋನಯವೋಷಯ

682 ರರೋಮ ತಲೋಟಗಯಷ ಭಷ್ನ್ (NHM) ಈಯುಱಳ ಳೋಕಯಣ ಗಟಔ ನಮಯಣ ರಜ / ಷಂಚ 40/2 ಅಜಜಂಷಯ ST ಈಯುಱಳ 1 1.00 0.664 332521444439 ಔಣಯಟಔ ಬಯಂಸ, ಶಲಱೋನಯವೋಷಯ



ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ಪನನ

1 ಅಜ್ಜಂುರ 1298 16792 5707 111409 76 149 18192 51943 2 19 0 1 25276 180313

2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 638 13112 3480 52716 14293 10826 6251 16268 53 405 2 21 0 1 24717 93350

3 ಕ್ಡೂರು 925 13983 3775 49833 159 421 44204 142132 27 209 49089 206578

4 ಕೂಪ 974 20812 5 167 7124 1619 10066 9354 0 0 0 18169 31952

5 ಮೂಡಿಗೆರೆ 185 3790 0 0 16495 5849 7100 7635 0 2 23781 17276

6 ನ.ರ.ುರ 557 11521 48 1714 2252 1023 7409 7723 1 2 3 32 10269 22016

7 ಶೃಂಗೆೀರಿ 178 3672 1255 504 3506 2417 0 0 1 5 4941 6599

8 ತ್ರಿೀಕರೆ 1451 23303 2455 22708 271 1768 22702 30631 35 241 2 5 26916 78656

6208 106985 15469 238547 41925 22161 119430 268103 117 876 6 29 4 39 183158 636740ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊತ್ತ

ತೂೀಟಗರಿಕ ಜ್ಂಟಿ ನಿರ್ೀಣಶಕ್ರು

(ಯೀಜ್ನೆ)

ಅನುಬಂಧ- 1

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯಲಗುತ್ತತರುವ ತೂೀಟಗರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ತಲ್ೂೆಕ್ುವರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಗೂ ಉತಪದನೆಯ ವಿವರ

        ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಹೆಕಟೀರುಗಳಲ್ಲೆ           ಉತ್ಪನನ : ಮೆ.ಟನುನಗಳಲ್ಲೆ

ಕ್ರಮ 

ಸಂಖ್ಯೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

ಜಿಲ್ಲೆ 

1. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು 2. ತ್ರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳು 3. ಸಂಬರು ಬೆಳೆಗಳು 4. ತೂೀಟದ ಬೆಳೆಗಳು
                      5. 

ವಣ್ಣಜ್ೆ ುಷಪಗಳು   
6. ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳು 7. ಸುಗಂಧತ್ ಗಿಡಗಳು  

ಒಟುಟ ಮೊತ್ತ (1 ರಿಂದ 

7 ರವರೆವಿಗೆ)
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I ಕೋೇಂದರ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಪಿಎೇಂಕಎಸ  ವೈ- ರಾಷ್ರೋಯ ಷುಸ್ಥಿರ ಕೃಷ್ ಅಭಿಯಾನ

2 ರಾಷ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಶನ್

3 ಉತ್ಾಾದನಾ ಷುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗೆ ತೇಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷೇಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ

4 ಸಾಮಥ್ಯುಳಳ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತ್ಾಳೆಯ ್ಸಾಯ ಯೋಜನೆ

5 ರೇಂರಾಗತ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಷ ಯೋಜನೆ

II ರಾಜ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಷಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗಗಳ ಷಮಗರ ನಿಯೇಂತರಣ ಯೋಜನೆ

3 ಮಧುನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣ್ಣ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

4 ಇಱಾಖಾ ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

5
ಅನುಷ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತುು ಬುಡಕಟುು ಉ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕಯಾಗದೆ 

ಇರು ಮೊತು

III ಜಿಱಾಿಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಜೋನು ಸಾಕಣ್ಣ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಕಾಯಯಕರಮ

2 ರಚಾರ ಮತುು ಸಾಹಿತ್

2 ರೈತರಿಗೆ ಷಹಾಯ

                                                  ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಜೇಂಟಿ ನಿದೆೋಯವಕರು

                                                 (ಯೋಜನೆ)

ಅನುಬೇಂಧ-2

2021-22 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಱಾಖೆಯೇಂದ ರೈತರ ಅನುಕ ಲಕಾಾಗಿ ರ ಪಿಸ್ಥರು 

ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರ
ಕರ. 

ಷೇಂ.
ಯೋಜನೆ


