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ಕ್ರ .ಸಂ. ಪ ಲಾನುಬವಿಮ ಹೆಷರು 

/ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಷರು
ವಿಳಾಷ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಉಜಾತಿ

ಸಾಲದ 

ಉದೆಧ ೇವ

ಷಹಾಮ

ಧನ

ಬ್ಯ ಾಂಕ್

 ಸಾಲ

ಟ್ಟು  

ಸಾಲ
ಬ್ಯ ಾಂಕಿನ ಹೆಷರು ಭತ್ತು  ವಿಳಾಷ ಚೆಕ್ ನಂ ದಿನಾಂಕ್

1 ವಿಜಮನಮಕ  ಬಿನ್ ಪೂಮಯನಮಕ ಹೊಳೆಬೆನಳಿ್ಳದೊಡಡ ತಾಾಂಡ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಫಣಜಾರ್ ವಾಸನ ಖರೇದಿ 350000 350000 700000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೆಸರೂಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  10225 5.4.2017

2 ಯಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪ ತಿಮ್ಲೂ ಪುಯ, ಕೊಯಚಯಸಟ್ಟು , ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಕೊಯಚ
ಬಲೆರೇ ಪಿಕ್ ಆಫ್ 

ವಾಸನ 350000 350000 700000 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 10226 7.4.2017

3 ಡಿ.ಆರ್. ಯಘು ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರ್, ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ದಮ  ಟಾಕಿೇಸ್ 

 ಸತಿು ಯ, 3ನೇ ತಿರುವು, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್

ಶಿಮೊಗ್ಗ  

ಟೌನ್
ಹಂದಿ ಜೇಗಿ ಟಾಟಾ ಇಾಂಡಿಗೇ 200000 480000 680000 ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , 10227 7.4.2017

4 ಗಿರಧಯ ಬಿನ್ ಲೇ: ವಿ.ಮೊೇತಿನಮಕ
ಕೄ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕ್ವಾ ಟಸ್ ಸತಿು ಯ, 

ವಿನೇಫನಗ್ಯ,
ಶಿಮೊಗ್ಗ  

ಟೌನ್
ಫಣಜಾರ್ ಸಿಪ್ಟು  ಡಿಸೈರ್ 200000 510000 710000

ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಮ್.ಜಿ. ಪ್ಯಯ ಲೇಸ್,  
ಶಿಮೊಗ್ಗ 10228 7.4.2017

5 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಸರೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಭನಮಕ
ಹೊಳೆಬೆನಳಿ್ಳದೊಡಡ ತಾಾಂಡ, ಗ್ರರ ಭ

 ಭತ್ತು  ಅಾಂಚೆ,
ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಬಂಜಾರ್ ಸಿಪ್ಟು  ಡಿಸೈರ್ 350000 350000 700000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೆಸರೂಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  10229 7.4.2017

6
ವಿೇಣಾ ಶಿರ ೇ  ಕೊೇಾಂ ಜಾಂದರ ನಮಕ , 
ಷಪ ಾಂದನ ನಿಲಮ, 1ನೇ ತಿರುವು,

1ನೇ ತಿರುವು,7ನೇ ಮುಖಯ  ಯಸ್ತು , ರಂಗ್ನಥ 

ಫಡಾಣೆ ಸತಿು ಯ, ಗೇಪ್ಯಳ
ಶಿಮೊಗ್ಗ  

ಟೌನ್
ಬಂಜಾರ್ ಕಿೇಲಯ ಕ್ಛೇರ 200000 300000 500000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಭಹಾವಿೇಯ ಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್ 10230 7.4.2017

7 ಕಿಯಣನಮಕ  ಬಿನ್ ಫಷರಾಜನಮಕ ಸಾಲ್ಲರು ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 200000 300000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಲ್ಲರು ಯಸ್ತು , ಶಿಕ್ವರಪುಯ 10231 7.4.2017

8 ಎ.ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ಲೇ: ಅನಂದ , ಹುತಾು  ಕ್ವಲೇನಿ, NC-27/A, 6ನೇ ತಿರುವು, ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ದ್ರರ ಪ್ಯಯ ಸ್ತಾಂಜರ್ ಆಟೇ 126000 54000 180000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೆಸರೂಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  10232 7.4.2017

9 ಸಿ. ಉಮೇವ ಚಂದರ  ಬಿನ್ ಕೄ.ಚಂದರ ಪ , ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಅ-ಕ್ ಟಾಂಪೇ ಟಾರ ವೆಲ್ 205000 845000 1050000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 10233 7.4.2017

10 ವಿಜಮಬ್ಯಿ ಕೊೇಾಂ ಪೇಭಯ ನಮಕ ಸಿರಯೂರು ತಾಾಂಡ, ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಡೈರ ಘಟಕ್ 500000 500000 1000000 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್., ಮ್ಲಚೇನಸಳಿ್ಳ  ಶಾಖೆ 10234 13.4.2017

11 J¯ï. ªÉÊ. ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ®PÀëöät¥Àà J° UÁ gï §®ªÀAvÀ£ÀPÉÆ¥Àà, JuÉÚPÉÆ¥Àà UáæªÀÄ ¸ÉÆgÀ§ ¨sÉÆÃ« ªÀÄºÉÃAzÀæ ªÁºÀ£À 350000 500000 850000 PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï, D£ÀªÀnÖ ±ÁSÉ, ¸ÉÆgÀ§ vÁ: 10235 18.04.2017

12 ಸಂತ ಜೆ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಜಿ.ಚಂದರ ಪ ಮಂಚಿಕೊಪ  ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಭೇವಿ ಟಾಯ ಕಿಿ  ವಾಸನ 50000 110000 160000 ಕೄನಯ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿರಾಳಕೊಪ  ಶಾಖೆ, 10236 02-05-2017

13
ಎ.ಕೄ. ಚೈತರ  ಕೊೇಾಂ ಎ.ಕೄ. ಶಿವಾನಂದ  

 ಎ.ಕೄ. ಚೈತರ   ಬಿನ್ ತಂದೆ ಈಯಪ ,
ಬದ್ರರ ಪುಯ ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಆ-ಕ್ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಗ್ರರ್ಯಾಂಟಿ್ಸ 350000 150000 500000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಶಿಕ್ವರಪುಯ 10237 02-05-2017

14 ಬವಾನಿ ಕೊೇಾಂ ಜಮಣಣ , ಗೇಪಿಶೆಟ್ಟು ಕೊಪ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಗ್ರರ್ಯಾಂಟಿ್ಸ 350000 150000 500000 ಅಲಸಬ್ದ್  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 10238 02-05-2017

15 ಮಂಜಪ  ಬಿನ್ ಶಿರಾಭಪ ಗೇಪಿಶೆಟ್ಟು ಕೊಪ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಗ್ರರ್ಯಾಂಟಿ್ಸ 350000 150000 500000 ಅಲಸಬ್ದ್  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 10238 02-05-2017

16
ಅನುಸೂಮಭಮ  ಕೊೇಾಂ ರಾಭಪ  

ಬಿನ್ ಮಂಜಪ
ಗೇಪಿಶೆಟ್ಟು ಕೊಪ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಗ್ರರ್ಯಾಂಟಿ್ಸ 350000 150000 500000 ಅಲಸಬ್ದ್  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 10240 08-05-2017

17 ಟ್ಟ.ಹೆಚ್. ಶಿಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಪ ಉಪ್ಯಪ ಯಬಿೇದಿ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂ ರು ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಇಟೇಯಾಸ್ ಕ್ವರ್ 500000 341235 841235 ಕೄನಯ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಹೊಳಲ್ಲರು ಶಾಖೆ, 10241 10.-5-2017

18 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಎಾಂ ಕೊೇಾಂ ಭಹಾದೇಪ ಜನತಾ ಕ್ವಲೇನಿ, ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ ಶಿಮೊಗ್ಗ  

ಟೌನ್
ಮೊೇಚಿ ಚಪ ಲಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 200000 300000 500000 ಯುಬಿಐ., ಶಿಮೊಗ್ಗ 10242 29-05-2017

19 ಚಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ರೇಖ್ಯಯ ನಮಕ ಸಿದಿೂ ಪುಯ, ಕ್ಷಫ ಹೊೇಫಳ್ಳ, ಶಿ .ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ದಿನಸಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 200000 300000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿನೇಫನಗ್ಯ 10243 30-05-2017

20
ಎನ್.ಆರ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ 

ಎನ್.ರಾಜು,
ಭನೆ ನಂ: 69/ಎ, ಹುಡಕ ೇ ಕ್ವಲೇನಿ, ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ದ್ರರ Zest XM Odi 350000 401651 751651

ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಳೇನಗ್ಯ, 
ಬದ್ರರ ತಿ 10244 30-05-2017

21 ಕು:ಮೇಘ ತಂದೆ ಬೂದಯ ನಮಕ ಆಪಿನಕ್ಟು , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಬೂಯ ಟ್ಟ ಪ್ಯಲಯರ್ 200000 100000 300000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 10245 15-06-2017

22 ಈವಾ ಯಪ  ಬಿನ್ ಹೊಳೆಮಪ ಜಾಗ್ಟು , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಭೇವಿ ಟಾು ಕ್ು ರ್ & ಟರ ೈಲರ್ 205000 300000 505000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಶಿರಾಳಕೊಪ ಶಾಖೆ 10246 16-06-2017

23 ಮೊೇಸನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪ್ಯಲಾಕ್ಷ್ಪ  ಕೄ. ಜಾಗ್ಟು , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಭೇವಿ ಟಾು ಕ್ು ರ್ & ಟರ ೈಲರ್ 205000 745000 950000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಶಿಕ್ವರಪುಯ 10247 16-06-2017

24 sಶೇಖಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಭಹಾದೇನಮಕ ಹುಣಸೇಡು, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿಮೊಗ್ಗ ಬಂಜಾರ್ ಸಿಪ್ಟು  ಡಿಸೈರ್ 350000 350000 700000 ಅಲಸಬ್ದ್  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 10249 29-06-2017

25 ಯಶುರಾಮ್ ಬಿನ್ ನಗ್ಪ ಗೇಪ್ಯಳ ಗೌಡ ಫಡಾನೇ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ಫಟು  ಅಾಂಗ್ಡಿ 500000 500000 1000000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ  10250 29-06-2017

26 ಗಿೇರೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ವೆಾಂಕ್ಟನಮಕ ಹೊಳೆಬೆನಳಿ್ಳದೊಡಡ ತಾಾಂಡ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 300000 200000 500000 ಸೌತ ಇಾಂಡಿಮನ್, ಶಿ.ನಗ್ಯ 10251 05-07-2017

27 ಸಿ.ಸುರೇವ / ಚಂದರ ಶೇಖಯ  ಹಾತಿಕ್ಟು , ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಫೌಲಿು ರ  ಫಾರಂ 350000 150000 500000 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್., ಕೃಶಣ  ಕೄಫೆಶಾಖೆ 10252 05-07-2017

28 ಕೄ.ಅಾಂಜನಪ  ಬಿನ್ ಕ್ರಮಪ ಎ.ಡಿ.ಕ್ವಲೇನಿ, ಕೂಡಿೂ ಗೆರೆ ಬದ್ರರ ತಿ ಚಲುವಾದಿರ ಅಡಿಕೄ ತಟು  ಹಾಳೆ 350000 150000 500000 ಪಿಕೄಜೆಬಿ. ಅಯಳ್ಳಸಳಿ್ಳ 10253 07-07-2017

qÁ: ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè

2017-18 ನೇ  ಸಾಲಿನಲಿೂ  ಐ.ಎಸ್.ಬಿ.ಯೇಜನೆಮಡಿ ಸಾಲ ಸೌಲಬಯ  ಡೆದಿರು ಪಲಾನುಬವಿಗ್ಳ ವಿಯ



29 ಶಾಯದ / ಸಂಜಿೇಣಣ
ವಿಜಮನಗ್ಯ,4ನೇ ಅಡಡ ಯಸ್ತು ,ರಂಗ್ನಥ 

ಫಡಾಣೆ, ಗೇಪ್ಯಳ, ಆಮನ್ನರು ಗೇಟ್ಸ, 
ಗೇಪ್ಯಲ ಗೌಢ ನಗ್ಯ

sಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ
ಯಗ್ಗಗ  ಬೆಡ್ 

ಶಿೇಟ್ಸ ವಾಯ ಪ್ಯಯ 500000 500000 1000000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ  10254 12.7.17

30 ಬಿ.ಸಂತೇಷ್/ ಬಭಯಣಣ ಕ್ಣಸೇಗಿ, ಅಾಂಬಿೂ ಗಳ ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಚಲುವಾದಿರ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಎ 205000 260000 465000 ಕೄನರಾ, ಸಾಲ್ಲರು 10255 02-08-2017

31 ಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ ನವುಲೆ,ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು ಶಿ.ನಗ್ಯ ಭೇವಿ ಪ್ಯರ ವಿಜನ್ ಸು ೇರ್ 200000 406000 606000 ಪಿಕೄಜೆಬಿ. ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು 10256 03-08-2017

32 ಸುನಿತಾ / ಬೈರೇಗೌಡ ನಂ: 04, ನ್ನಯ ಟೌನ್ ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಫಟು  ವಾಯ ಪ್ಯಯ 350000 150000 500000 ಸಿಾಂಡಿಕಟ್ಸ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 10257 05-09-2017

33 ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ಈಯಪ ಮ್ಲಚೇನಸಳಿ್ಳ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟಾರ ಕ್ು ರ್/ಟೈಲರ್ 500000 500000 1000000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಮ್ಲಚೇನಸಳಿ್ಳ 26-09-2017

34 ಗಿೇತಾ / ಅರುಣ, ಭನೆ ನಂ: 6/168, ಕ್ವಗ್ದನಗ್ಯ ಬದ್ರರ ತಿ ಅ-ದ್ರರ ಅಡಿಕೄ ತಟು  ಹಾಳೆ 350000 150000 500000 ಐ.ಒ.ಬಿ., ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 10-10-2017

35 ಯಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಗ್ಗಳಿಪ ಮುದಿಿ ನಕೊಪ ,ವಿ.ಬೆನಳಿ್ಳ  ಅಾಂಛೇ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟಾಯ ಕಿಿ  ವಾಸನ 300000 200000 500000 ಕೄನರಾ, ಚನೂ ಮುಾಂಬ್ಪುಯ 04-10-2017

36 ನಗ್ಯ ನಮಕ  / ಸಾಭಯ ನಮಕ ನಿದಿಗೆ ತಾಾಂಡ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟಾಯ ಕಿಿ  ವಾಸನ 300000 350000 650000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಮ್ಲಚೇನಸಳಿ್ಳ 09-11-2017

37 ಮೂತಿಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ವಳಯ ನಮಕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗ್ಯ, 2ನೇ ತಿರುವು ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟಾಯ ಕಿಿ  ವಾಸನ 300000 100000 400000 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗ್ಯ 20-11-2017

38 ಶಂಕ್ರಾನಂದಮೂತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲೂ ಪ ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಜನತಾ ಕ್ವಲೇನಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಷಭಗ್ರಯ ಟಾಯ ಕಿಿ  ವಾಸನ 300000 397000 697000 ಕೄನರಾ,ಎಸ್.ಆರ್.ಯಸ್ತು , 28-11-2017

39 ಸುಧಾರಾಣಿ / ಕುಮ್ಲಯನಮಕ ಸಾಲ್ಲರು ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 262500 237500 500000 14-11-2017

40 ಸುಧಾ / ರಾಜು, ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಜನತಾ ಕ್ವಲೇನಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಮೊೇಚಿ ಚಪ ಲಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 150000 150000 300000 ಕೄನರಾ,ಎಸ್.ಪಿ.ಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ 06-12-2017

41 ಚಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ನಗ್ನಮಕ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೆರೆ, ಕ್ಷಫ ಹೊೇಫಳ್ಳ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಅಡಿಕೄ ತಟು  ಹಾಳೆ 200000 300000 500000 ಐ.ಒ.ಬಿ., ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 05-12-2017

42 ನಗ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಈಯಪ ಗ್ರಜನ್ನರು,ನಿದಿಗೆ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 500000 559000 1059000 ವಿಜಮ, ಎಸ್.ಆರ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿಮೊಗ್ಗ  08-12-2017

43 ನಿಭಯಲ ಕೊೇಾಂ ರಂಗ್ಸಾಾ ಮಿ ಆದಿರ ಸಳಿ್ಳ , ಹೊ.ಹೊನ್ನೂ ರು ಹೊೇ., ಶಿ.ಗ್ರರ .,(ಬದ್ರರ ತಿ) ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 392000 692000 ಕೄನರಾ, ಆನವೇರ 08-12-2017

44 ದಿೇಪು ಬಿನ್ ಮ್ಲಯಪ ಬ್ಪೂಜಿನಗ್ಯ, 6ನೇ ತಿರುವು, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 590000 890000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು 14-12-2017

45 ಭಧು ಬಿನ್ ಗಂಗ್ರಧಯ ಆರ್.ಎಾಂ.ಎಲ್.ನಗ್ಯ, 4ನೇ ತಿರುವು ಶಿ.ನಗ್ಯ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 538000 838000 ಸಿಾಂಡಿಕಟ್ಸ, 14-12-2017

46 ಗೇಪ್ಯಲಕೃಶಣ  ಬಿನ್ ನಯಮಣಮೂತಿಯ ಗ್ರಡಯನ್ ಏರಯಾ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಮೊೇಚಿ ಆಯಿಲ್ ವಾಯ ಪ್ಯಯ 150000 200000 350000 ಬ್ಯ .ಅಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 15-12-2017

47 ದೇರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ಈರಾನಮಕ ನಳ್ಳನಿಕೊಪ ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಸೈಫರ್ ಸ್ತಾಂಟರ್ 250000 250000 500000 ಸಿಾಂಡಿಕಟ್ಸ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 15-12-2017

48 ದಯಾನಂದನಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಮಕ ನಳ್ಳನಿಕೊಪ ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 502000 802000 ಕೄನರಾ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 15-12-2017

49 ಈವಾ ಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಸನುಮಂತನಮಕ ಮಡೇಸಳಿ್ಳ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 593476 893476 ಕೄನರಾ,ಮಡೇಸಳಿ್ಳ 15-12-2017

50
ಪುನಿತ್ ಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ಸಂತ್ 

ಕುಮ್ಲರ್
ತ್ತಾಂಗ್ರನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 495000 795000 ಸಿಾಂಡಿಕಟ್ಸ, ತ್ತಾಂಗ್ರನಗ್ಯ 08-12-2017

51 ಪುರುಷೇತು ಭ ಬಿನ್ ಫಷಪ ರಾಜಾಂದರ ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 535000 835000 ಕೄನರಾ, ನೆಸರೂ ಯಸ್ತು ` 08-12-2017

52 ಯಮೇವ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಪ ಅಣಾಣ ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ದ್ರರ ರ್ಡಿಕ್ಲ್ ಶಾಪ್ಟ 150000 200000 350000 ಪಂ.ನಯ .ಬ್ಯ ., ಶಿ.ನಗ್ಯ 21-12-2017

53 ಸುರೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಭನಮಕ ಹೊೇತನಕ್ಟು ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಶಾಮಿಯಾನ 262500 237500 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ., ಸಾಲ್ಲರು 26-12-2017

54 ಬಿ.ಎಾಂ. ಭಹೇವ / ಭಲೊ ೇವಪ ಆನಟ್ಟು , ಸಯಫ ತಾ: ಸಯಫ ಆ-ಕ್ ಪೆಯಿಾಂಟ್ಸ ಅಾಂಗ್ಡಿ 250000 250000 500000 ಕೄನರಾ, ಆನಟ್ಟು 26-12-2017

55 ಜಿ.ಬಿ.ಸರೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ವಾಸು ಹೊಳೆಗಂಗೂರು ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರ 200000 300000 500000 ಐ.ಒ.ಬಿ., ತರೇಕೄರೆಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 26-12-2017

56 ಯಮೇವ ಬಿನ್ ಯಷಪ ಉಳುವಿ ಸಯಫ ಆ-ಕ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 420600 280400 701000 ವಿಜಮ, ಉಳುವಿ 26-12-2017

57 ಸರೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕ್ಯನಮಕ ಶಂಕ್ಯಗ್ಟು ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 380816 680816 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಶಂಕ್ಯಗ್ಟು ,ಬದ್ರರ ತಿ 26-12-2017

58 ತಿರುವುಲೆ ಬಿನ್ ರಾಜಮ್ಲಣಿಕ್ಯ ಜೇಗ್ ಸಾಗ್ಯ ಆ-ದ್ರರ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 200000 300000 500000 ಕೄನರಾ, ಕ್ವಗ್ಯಲ್ 28-12-2017

59 ಸುಾಂದರ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ದ್ರನಿಮಲ್ ಜಾಲಿಗ್ದಿೆ ,ಕ್ವಗ್ಯಲ್ ಸಾಗ್ಯ ಮ್ಲದಿಗ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 200000 150000 350000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕ್ವಗ್ಯಲ್ 28-12-2017

60 ರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಮಕ ನವುಲೆ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 350000 650000 ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 02-01-2018



61 ಚಂದರ ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಮನ್, ಜೇಗ್ ಸಾಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ 200000 300000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕ್ವಗ್ಯಲ್ 02-01-2018

62 ರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿಾಂದನಮಕ ವೆಾಂಕ್ಟಾಪುಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 250000 603676 853676 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ. ಶಂಕ್ಯಭಠ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ನಗ್ಯ 04-01-2018

63 ಭೇಭನಮಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ವಯ ನಮಕ , ಬಿಳಕಿ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ನಯ ಮಬೆಲೆ ಅಾಂಗ್ಡಿ 262500 237500 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ ಶಾಖೆ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 04-01-2018

64 ನಗ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಯತೂ ನಮಕ , ಹಂಚಿತಾಾಂಡ, ಆನಟು , ಸಯಫ ತಾ: ಸಯಫ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 500000 800000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಭಾರಂಗಿ ಶಾಖೆ, ಸಯಫ 04-01-2018

65 ಶೇಖಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಲಾಲಯ ನಮಕ , ಮಂಡೇನಕೊಪ , ತಿೇಥಯಸಳಿ್ಳ  ತಾ: ತಿೇಥಯಸಳಿ್ಳ ಬಂಜಾರ್ ವಾಸನ ಖರೇದಿ 421000 281007 702007 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಭತ್ತು ರು ಶಾಖೆ 09-01-2018

66 ಚಂದರ ಶೇಖಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಮಕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗ್ಯ, 2ನೇ ತಿರುವು ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 537730 837730 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 16-01-2018

67 ಮಂಜುನತ ಬಿನ್ ಮಲೂ ಪ . ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಜನತಾ ಕ್ವಲೇನಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 500000 800000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಶಿ.ನಗ್ಯ 16-01-2018

68 ಮಂಜುನಥ  ಬಿನ್ ಶೇಖರ್, ಆರ್.ಎಾಂ.ಎಲ್.ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ದ್ರರ ಸ್ತಾಂಟ್ಟರ ಾಂಗ್ ಸಾಮ್ಲನು 150000 300000 450000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಅಣಾಣ ನಗ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 16-01-2018

69 ಶಿರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ , ಕ್ಭನಳಿ್ಳ , ಕ್ಭನಳಿ್ಳ , ಸಯಫ ತಾ: ಸಯಫ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 692257 992257 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ. ತತ್ತು ರು ಶಾಖೆ, ಸಯಫ ತಾ: 16-01-2018

70 ಸರೇವ ಬಿನ್ ದುಗ್ಯಪ , ವಿನೇಫನಗ್ಯ ಶಿಮೊಗ್ಗ  ನಗ್ಯ ಚಲುವಾದಿರ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 500000 800000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು  , ಶಿ.ನಗ್ಯ 16-01-2018

71 ಅಶೇಕ್ನಮಕ  ಬಿನ್ ಹಾಲೇವನಮಕ , ತಯಲಗ್ಟು  ತಾಾಂಡ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 300000 460000 760000 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ,ಬಿ., ಹಾರೇಗಪ ಶಾಖೆ, 16-01-2018

72 ಜಗ್ದಿೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ರಂಗ್ನಮಕ , ಫನಿೂ ಕೄರೆ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 540000 840000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಚನೂ ಮುಾಂಬ್ಪುಯ ಶಾಖೆ,ಶಿ.ಗ್ರರ ., 22-01-2018

73 ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ , 3ನೇ ತಿರುವು ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೈಲರಾಂಗ್ ಘಟಕ್ 150000 250000 400000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 22-01-2018

74 ರಾಭನಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ ನಮಕ , ದೊಡಡಜೇಗಿಸಳಿ್ಳ , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 350000 150000 500000 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ.,ಹಾರೇಗಪ , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಶಾಖೆ 22-01-2018

75 ವಿವಾ ನಥ ಬಿನ್ ರಾಭಚಂದರ , ಸಂಜಿೇನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 400000 700000 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ, ಸಳೇನಗ್ಯಶಾಖೆ, ಬದ್ರರ ತಿ 23-01-2018

76 ಚೇತನ ಬಿನ್ ಶಿಶಂಕ್ರ್, ಸಿದಿೆ ೇವಾ ಯನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 556418 856418 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಶಿ.ನಗ್ಯ 23-01-2018

77 ಚಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯ ನಮಕ , ಮಲಟ್ಟು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 250000 293119 543119 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಜಿ., ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಶಿ.ನಗ್ಯ 25-01-2018

78 ಕೄ.ಯೇಗೇವ ಬಿನ್ ಕುಪ ಸಾಾ ಮಿ, ಬೈಯನಕೊಪ ,ಶಿ.ಗ್ರರ . ಶಿ.ಗ್ರರ ಭೇವಿ ಟಾರ ಕ್ು ರ್/ಟೈಲರ್ 300000 345000 645000 ಅಲಸಬ್ದ್  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 06-02-2018

79 ದೇಯ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಫದಿಮನಮಕ , ನಳ್ಳನಿಕೊಪ , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಪ್ಯರ ವಿಜನ್ ಸು ೇರ್ 262500 237500 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 06-02-2018

80 ಸುಜಾತ ಕೊೇಾಂ ಫಷರಾಜು ಬೂದಿಗೆರೆ,ಶಿ.ತಾ; ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಚಲುವಾದಿರ ಮಿನಿಡೈರ 300000 200000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಚನೂ ಮುಾಂಬ್ಪುಯ ಶಾಖೆ,ಶಿ.ಗ್ರರ ., 06-02-2018

81 ಮೊೇಸನ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತಪ ಭೇವಿ, ಆನವೇರ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 391000 691000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಆನವೇರಶಾಖೆ, ಬದ್ರರ ತಿ 06-02-2018

82 ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ವಿರೂಪ್ಯಕ್ಷ್, ಜಡೆ ಹೊೇಫಳ್ಳ, ಸಯಫ ತಾ: ಕೊಯಭ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 553000 853000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಜಡೆ ಶಾಖೆ, ಸಯಫ ತಾ: 06-02-2018

83 ರಾಜುನಮಕ  ಬಿನ ಪ್ಯಲಯ ನಮಕ , ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಕ್ವಯ ಶಾಪ್ಟ 150000 350000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಆಮನ್ನರು ಶಾಖೆ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., 16-02-2018

84 ತಿಪಿಪ ಬ್ಯಿ ಕೊೇಾಂ ಶಂಕ್ರ ನಮಕ , ಬಿದರ ಕೊಪ , ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ದಿನಸಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ 262500 237500 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸುಣಣ ದಕೊಪ  ಶಾಕೄ,ಶಿೇಕ್ವರಪುಯ 16-02-2018

85 ನಗ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ರಮಪ , ಗ್ಣೇವಬಿೇದಿ, ಆನಟ್ಟು ,ಸಯಫ ತಾ: ಸಯಫ ಚಲುವಾದಿರ ಆಟೇರಕ್ವಾ 168700 72300 241000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಆನಟ್ಟು ಶಾಖೆ, ಸಯಫ 16-02-2018

86 ಮಂಜುಳಾ ಕೊೇಾಂ ರಾಜಣಣ , ಗೇಪಿಶೆಟ್ಟು ಕೊಪ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಟೌನ್ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕೊಯಭ ಹಾಯ ಾಂಡ್ ಲ್ಲಮ್ 350000 150000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಾಡ್ಯ , ಶಿ.ನಗ್ಯ 16-02-2018

87 ಚಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಖಿಯಾಯನಮಕ , ಬಿಳಕಿ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 347000 647000 ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಬದ್ರರ ತಿ 16-02-2018

88 ನವಿೇನ್ ಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ನಯಸಿಾಂಸಮಯ , ವರಾತಿನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 200000 450000 650000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು  , ಶಿ.ನಗ್ಯ 16-02-2018

89 ಯವಿಕುಮ್ಲಯ ಬಿನ್ ಸನುಭನಮಕ , ಬಿಳಕಿ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 396000 696000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ ಶಾಖೆ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 26-02-2018

90 ಸುಮಂತ್ ಬಿನ್ ಎ.ಕೄ. ಗ್ಡೂ ಫಷಪ , ಹೊಳೆಬೆಳಗ್ಲು, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಶಿಫ್ು  ಡಿಸೈರ್ 300000 387300 687300 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ . ಶಿ.ಗ್ರರ ., 26-02-2018

91 ಯಮೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕ್ಯನಮಕ , ಬಿಳಕಿ ತಾಾಂಡ, ಬದ್ರರ ತಿ  ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 554000 854000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 26-02-2018

92 ಯಮೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪ್ಯಯ ನಮಕ ಮುಳಕೊಪ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 250000 292000 542000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ ಶಾಖೆ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 26-02-2018



93 ಗ್ಜಾಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಲನಮಕ , ಹೊಳೆಗಂಗೂರು, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರ 200000 300000 500000 ಐ.ಒ.ಬಿ., ತರೇಕೄರೆಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 26-02-2018

94 ರ ಕ್ವವ ಬಿನ್ ತಿಪ ಣಣ , ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಎಲೆಕಿು ರ ಕ್ಲ್ ಶಾಫ್ 150000 300000 450000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 26-02-2018

95 ಸುಮ್ಲತಿ ಕೊೇಾಂ ಶಿಮೂತಿಯ, ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಜನತಾ ಕ್ವಲೇನಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಸೈಫರ್ ಸ್ತಾಂಟರ್ 150000 350000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಅಣಾಣ ನಗ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 26-02-2018

96 ಬಿ.ಎನ್.ವೆಾಂಕ್ಟೇವ ಬಿನ್ ನಗ್ರಾಜ, ಗ್ರಜನ್ನರು, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ತಿೇಥಯಸಳಿ್ಳ ಭೇವಿ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 300000 500000 800000 ಒರಯಂಟಲ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಭಸ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 26-02-2018

97 ಯೇಗೇವ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ರಾಮಪ , ಹುಫಬ ನಸಳಿ್ಳ , ಶಿ.ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 300000 168805 468805 ಸಿಾಂಡಿಕಟ್ಸ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕುಾಂಸಿ ಶಾಖೆ 26-02-2018

98 ರಾಧ ಕೊೇಾಂ  ರಾಭಪ , ಕೊಯಲಸಳಿ್ಳ ,ಶಿ.ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 200000 300000 500000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಾಂ.ಜಿ.ಪ್ಯಯ ಲೇಸ್, 26-02-2018

99 ಶೇಭಾ ಕೊೇಾಂ ಚಂದರ ನಮಕ , ಷದ್ರಶಿಪುಯ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಫಟು  ವಾಯ ಪ್ಯಯ 250000 250000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 26-02-2018

100 ಸುಶಿೇಲಭಮ  ಕೊೇಾಂ ನಂಜಪ , ಗ್ಗಾಂಡಪ ಶೇಡ್, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಫಟು  ವಾಯ ಪ್ಯಯ 150000 300000 450000 ಯೂನಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ 26-02-2018

101
ಎಾಂ.ಕೄ. ಸರೇವ ಚೀ ಣ್ ಬಿನ್ 

ಎಾಂ.ಆರ್. ಕೃಶಣ ನಮಕ ,
ನಿಷಗ್ಯ ನಿಲಮ, 2ನೇ ಮುಖಯ  ಯಸ್ತು , 

ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗ್ಯ, ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು , ಶಿ.ನಗ್ಯ
ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 510000 810000 ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 135093 29-01-2018

102 ಎಸ್.ರಾಜವ ಬಿನ್ ಸೇಭಪ  ಕೄ. ಕೊೇಡಿಕೊಪ ,ಆನಟ್ಟು , ಸಯಫ ತಾ: ಚಲುವಾದಿರ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 350000 240000 590000  ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಜಡೆ ಶಾಖೆ, ಸಯಫ 135092 29-01-2018

103 ಎಸ್.ಯಮೇವಾ ಯಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಿ ಗಂಗ್ಮಯ , ತಾರೆಚಟಣ ಳಿ್ಳ , ಕ್ಷಫ ಹೊೇಫಳ್ಳ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಪೇಟೇ ಸುು ಡಿಯೇ 150000 300000 450000 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 135092 29-01-2018

104 ಎನ್. ಯಶುರಾಭ ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ ಕುಾಂಷಗ್ಷವಿ ಗ್ರರ ಭ ಸಯಫ ಆ-ಕ್ ಟಾರ ಕ್ು ರ್/ಟೈಲರ್ 500000 438900 938900 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಯಫ 135092 29-01-2018

105 ಬಯತ್ ಕೄ. ಬಿನ್ ಕುಮ್ಲಯನಮಕ , ಅಗ್ಯದಸಳಿ್ಳ  ಕ್ವಯ ಾಂಪ್ಟ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂ ರು ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಗೂಡಿ್  ವಾಸನ 300000 211208 511208 ಅಾಂದರ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಅಗ್ಯದಸಳಿ್ಳ  ಶಾಖೆ, ಬದ್ರರ ತಿ   29-01-2018

106 ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ಅಾಂಜನಪ ಬಭಮ ನಕ್ಟು , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 396500 696500 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ.,ಕ್ಲಿೂ ಹಾಳ್, ಬದ್ರರ ತಿ 200122 06-03-2018

107 ಗೇವಿಾಂದರಾಜ್ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಮಯ , ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 422000 722000 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ.ಸಳೆನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ 200122 06-03-2018

108 ರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಾಂಗ್ನಂ, ತಿಮ್ಲೂ ಪುಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಭೇವಿ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 562000 862000 ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 200122 06-03-2018

109 ಪೂಮಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಉಮ್ಲೂ ನಮಕ ದೊಡಡ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ 262500 237500 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 200121 06-03-2018

110 ಗೇಭರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಕವ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಗ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  

ನಗ್ಯ
ಬಂಜಾರ್ ಫಟು  ವಾಯ ಪ್ಯಯ 150000 350000 500000 ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 200121 06-03-2018

111 ಸುನಿತಾಬ್ಯಿ ಕೊೇಾಂ ಯಮೇವನಮಕ , ಸಿರಯೂರು , ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರ 200000 200000 400000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 200121 06-03-2018

112 ಯಮೇವ ಬಿನ್ ಪುಟು ಪ , ಜೆ.ಸಿ.ನಗ್ಯ, ಸಾಗ್ಯ ಸಾಗ್ಯ ಚನೂ ದ್ರಷರು ಒಮಿೂ  ವಾಸನ 200000 139066 339066 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಸಾಗ್ಯ 200121 06-03-2018

113 ಜಗ್ದಿೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಸರವಚ ಾಂದರ ನಮಕ , ಬುಳಿಾಪುಯ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟಾರ ಕ್ು ರ್/ಟೈಲರ್ 300000 562000 862000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶೇಷಾದಿರ ಪುರಂ ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 200121 06-03-2018

114 ಶಿಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ಚಲುಮಯ , ಕ್ವಳ್ಳಾಂಗ್ನಸಳಿ್ಳ , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಟಾರ ಕ್ು ರ್/ಟೈಲರ್ 500000 500000 1E+06 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ. ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ದುಗಿಯಗ್ಗಡಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 200121 06-03-2018

115 ತಿಪೆಪ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಭಲೂ ಪ , ನಗ್ಷಮುದರ , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಅ-ಕ್ ಕುಶನ್ ಕಿ್ಯ 200000 300000 500000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಆನವೇರಶಾಖೆ, ಬದ್ರರ ತಿ 200121 06-03-2018

116 ಭನು ಬಿನ್ ದುಗ್ಯಪ , ಭತಿು ಕೊೇಟ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 307495 607495 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 200125 14-03-2018

117 ದೂದಯ ನಮಕ  ಬಿನ್ ನಗ್ಯ ನಮಕ , ಗೆಜೆಜ ೇನಸಳಿ್ಳ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 397000 697000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಮುಖಯ  ಶಾಖೆ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 200125 14-03-2018

118 ನಗೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಹಾಲನಮಕ , ಹುಣಸೇಡು, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 397155 697155 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಮೊಗ್ಗ 200125 14-03-2018

119 ಮಂಜುನಥಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗ್ಪ , ತಿರ ಮೂತಿಯನಗ್ಯ,ನವುಲೆ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 430000 730000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಶಿಮೊಗ್ಗ 200125 14-03-2018

120 ನಂಜುಾಂಡೇವಾ ಯ ಬಿನ್ ಷಣಣ ನಂಜಮಯ , ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಪೇಟೇ ಸುು ಡಿಯೇ 500000 500000 1E+06 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ., ಸಳೇನಗ್ಯ ಶಾಖೆ, ಬದ್ರರ ತಿ 200124 14-03-2018

121 ಫಷರಾಜ ಬಿನ್ ಕೄಾಂಮಯ ಗೇಪ್ಯಲ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಚಪ್ಯತಿ ಘಟಕ್ 150000 300000 450000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಗೇಪ್ಯಳ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 200124 14-03-2018

122 ಯವಿ ಬಿನ್ ತಟು ಸಳಿ್ಳ  ಸಂಗ್ಪ , ಡಿ.ಬಿ.ಸಳಿ್ಳ , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಕ್ವರ್ 493000 329658 822658 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ., ಕ್ಲಿೂ ಹಾಳ್, ಬದ್ರರ ತಿ 200124 14-03-2018

123 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಮಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾಯ ನಮಕ , ಕ್ವಶಿೇಪುಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಬ್ಯ ಾಂಗ್ಲ್ ಸು ೇರ್ 150000 70000 220000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಪಿಎಾಂಸಿ ಯಾಡ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 200132 21-03-2018

124 ಫಷರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ರಮಪ , ಕ್ವನೊ ,ಸಯಫ ಸಯಫ ಆ-ಕ್ ಶುಾಂಠಿ ವಾಯ ಪ್ಯಯ 500000 500000 1E+06 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ.,ಸಿರವಂತೆ, ಸಯಫ ತಾ; 200132 21-03-2018



125 ಸಿೇತಾಬ್ಯಿ ಕೊೇಾಂ ಭಸದೇನಮಕ , ತಿಮ್ಲೂ ಪುಯ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರ 262500 237500 500000 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಶಿಕ್ವರಪುಯ 200132 21-03-2018

126 ಗೇವಿಾಂದರಾಜ ಬಿನ್ ಷಣಣ ಮಯ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ವೃತಿು ಕೌವಲಯ  

ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಟ 200000 300000 500000 ಪಿ.ಕೄ.ಜೆ.ಬಿ., ಬದ್ರರ ತಿ 200126 14-03-2018

127 ಕೄ.ಪಿ.ಸಂತ್ ಕುಮ್ಲಯಯ ಬಿನ್ ಗೇಪ್ಯಲರಾವ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ ,ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಗೇಸಂಗಿ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 315000 615000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿರಾಳಕೊಪ , 200133 21-03-2018

128 ವಿನಮಕುಮ್ಲರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಭರಮಪ ಗೇಪ್ಯಳ,ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 594126 894126 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿನೇಫನಗ್ಯ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 200133 21-03-2018

129 ಆನಂದನಮಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ಯ ನಮಕ , ಬಭಮ ನಕ್ಟು , ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 396000 696000 ಕೄನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೆಸರೂಯಸ್ತು , ಶಿಮೊಗ್ಗ  200133 21-03-2018

130 ಆದವಯ ಬಿನ್ ಯವಿ ಅಯಕೄರೆ, ಬದ್ರರ ವಿತ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 379000 679000 ಕ್ನಯಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂ ರು 200133 21-03-2018

131 ಮಂಜುನಥ  ಬಿನ್ ಹಾಲೇವಪ , ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ನಗ್ಯ, ಶಿಕ್ವರಪುಯ ತಾ: ಶಿಕ್ವರಪುಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಸ್ು  ಟಾಯ ಕಿಿ 300000 490000 790000 ಕ್ವಪೇಯರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕ್ವರಪುಯ 200133 21-03-2018


