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1 ವಿನಮಕ್ ಬಿನ್ ಪಾನಮಕ , ಕುಾಂಚೇನಸಳಿ್ಳ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, 300000 397131 697131 200138 04-04-2018

2 ಯವಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಚಲಮಯ , ಬುದದ ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಪಿಮರ್ ಲೈಟ್ ಶಾಖೆ, 300000 560442 860442 200138 04-04-2018

3 ಕುಬಾಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಪಿೇರ್ಯಾನಮಕ , ಹೊಷಭನೆತಾಾಂಡ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 300000 404775 704775 200138 04-04-2018

4 ಸುರೇವ ಬಿನ್ ಶಿ , ಲಕ್ಕ ಳಿ್ಳ , ಸೊಯಫ ತಾ: ಸೊಯಫ ಆ-ಕ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಆನಟ್ಟು  ಶಾಖೆ 300000 410000 710000 200138 04-04-2018

5 ಗೌರಿಬ್ಯಿ ಕೇಾಂ ಹಾಲಾನಮಕ , ಹೊಳೆಬೆನಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಸೂಡಿ 200000 300000 500000 200139 04-04-2018

6 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ನಮಕ , ಅಫಬ ಲಗೆರೆ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಜಂಟ್್  ಬ್ಯಯ ಟ್ಟ ಪಾಲಾರ್ ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 200000 150000 350000 200139 04-04-2018

7 ಭನೇಸಯ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ , ಚುರ್ಚಾಗಾಂಡಿ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಆ-ಕ್ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಈಸೂರು 250000 250000 500000 200139 04-04-2018

8 ರ ದಿೇಪ್ ಬಿನ್ ಫಲರಾಮ್, ಚುರ್ಚಾಗಾಂಡಿ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಆ-ದ್ರರ ಕುರಿ ಸಾಕಾನಿೇಖೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಈಸೂರು 262000 238000 500000 200139 04-04-2018

9 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಮಕ  ಬಿನ್ ಶಿೇತಾನಮಕ , ಹೊಷಗೊದದ ನಕ , ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್  ಟ್ಯಟ್ಯ ಎಸಿಇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಹೊಷಗೊದದ ನಕ 262500 231500 494000 200139 04-04-2018

10 ನಯಸಿಾಂಸಮಯ  ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ , ಗೊೇಪಿಶೆಟ್ಟು ಕ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕಯಭ ಹಾರ್ಡಾ ವೇರ್  ಶಾಪ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಗೊೇಪಾಳ 150000 275000 425000 200139 04-04-2018

11 ಸುರೇವ ಬಿನ್ ನಗ್ನಮಕ , ಫಳೂರು, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕಾರಿಪುಯ 300000 329691 629691 200145 11-04-2018

12 ತಿಪ ೇಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದರ  , ಗೊೇಪಾಳ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟಾಂಪೇ ಟ್ಯಯ ಕ್್ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಮುಖ್ಯ  ಶಾಖೆ 300000 534000 834000 200145 11-04-2018

13 ಅನಿಲ್ ನಮಕ  ಬಿನ್ ದೇವೇಾಂದರ ನಮಕ , ಹೊಸೂರು, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಹೊೇಟೇಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕಾರಿಪುಯ 262500 237500 500000 200144 11-04-2018

14 ಕ್ನಕ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಯಶುರಾಭ , ಚನನ ಟು ಣ, ಸೊಯಫ ತಾ: ಸೊಯಫ ಮೊೇರ್ಚ
ಶಾಮಿರ್ಯನ /
ಸಾಂರ್ಡ ಸಿಷು ಮ್

ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಚಂದರ ಗತಿು 350000 250000 600000 200144 11-04-2018

15 ಬ್ಬು ಬಿನ್ ರಂಗ್ ಶೆಟ್ಟು , ಜಂಫಗ್ರರ್ ಡನ ಲ್ ಸಾಗ್ಯ ಸಾಗ್ಯ ಕಯಭ ಕಿೇಲಯ ಕ್ಛೇರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಗ್ಯ 200000 300000 500000 200144 11-04-2018

16 ಗ್ಣೇವ ಬಿನ್ ಕಯಗ್ , ಸುಭಾಶ್ ನಗ್ಯ, ಸಾಗ್ಯ ಸಾಗ್ಯ ಮೊೇರ್ಚ ಹಾರ್ಡಾ ವೇರ್  ಶಾಪ್ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಗ್ಯ 200000 300000 500000 200144 11-04-2018

17 ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ಫಷರಾಜ, ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಚ ಲಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಸ್. ಆರ್. ಯಸ್ತು  ಶಾಕೆ 200000 400000 600000 200149 26-04-2018

18 ಲೇಕೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಸೂಮಾನಮಕ , ನಗ್ತಿಬೆಳಗ್ಲು ತಾಾಂಡ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಅಡಿಕೆ ರಿಶಕ ಯಣ ಘಟಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಿ.ಎನ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 200000 400000 600000 200149 26-04-2018

19 ಕೇವ ಬಿನ್ ಚೌಡ , ಸಾಲ್ಲರು, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಆ-ದ್ರರ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಲ್ಲರು 262500 237500 500000 200149 26-04-2018

20 ಫಷರಾಜ ಬಿನ್ ಈಯ , ಅಗ್ಷನಸಳಿ್ಳ , ಸೊಯಫ ತಾ: ಸೊಯಫ ಚಲುವಾದಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಾಂಗ್ಡಿ ಪಿ.ಕೆ.ಜೆ.ಬಿ., ಆನಟ್ಟು ,ಸೊಯಫ ತಾ: 480000 320000 800000 200149 26-04-2018

21 ದೇವೇಾಂದರ   ಬಿನ್ ನಯಸಿಾಂಸ , ಹಾಗ್ಲಭನೆ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಕಯಭ ಆಟೇ
ಸತ್ ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , 

ಬದ್ರರ ತಿ
130900 56100 187000 200149 26-04-2018

22 ಯಶುರಾಭ ಬಿನ್ ಗತ್ತು ಯ  , ಫಯದಸಳಿ್ಳ , ಸೊಯಫ ಸೊಯಫ ಷಭಗ್ರಯ ಪೌಲಿು ರ  ಫಾರಂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಚಂದರ ಗತಿು 250000 250000 500000 200148 11-04-2018

23 ಇಸಾಕ್ ಬಿನ್ ಯಮೇವ, ವಾರ್ಡಾ ನಂ:  ತಿೇಥಾಸಳಿ್ಳ ತಿೇಥಾಸಳಿ್ಳ ಆ-ಕ್ ಗೂರ್್ಡ  ವಾಸನ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ತಿೇಥಾಸಳಿ್ಳ 250000 108316 358316 200154 17-05-2018

24 ಶಂಕ್ರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ತಾಮಾನಮಕ , ಗ್ರಡಿಕ , ಶಿಮೊಗ್ಗ  ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ರ್ಯರ್ಡಾ ಶಾಖೆ 150000 300000 450000 200154 17-05-2018

25 ರ ವಿೇಣ ಬಿನ್ ರಾಜು, ಗೊೇಾಂದಿಚಟನ ಳಿ್ಳ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿೇಳಿೆೇಕಾಯ ತ್ತ ಪಾರ ವಿಜನ್ ಸೊು ೇರ್ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗ್ಯ ಶಾಖೆ 500000 500000 1000000 200154 17-05-2018

2018-19 ನೇ  ಸಾಲಿನಲಿೂ  ಐ.ಎಸ್.ಬಿ.ಯೇಜನೆಮಡಿ ಸಾಲ ಸಲಬಯ  ಡೆದಿರು ಪಲಾನುಬವಿಗ್ಳ ವಿಯ 

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



26 ಸನುಮಂತ್ತ  ಬಿನ್ ಸಿದದ  , ಜಟ್ ಟ್ ನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಹಂದಿಜೇಗಿ ಫಸ್ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ 500000 1500000 2000000 200154 17-05-2018

27 ನಗೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಜೇಮಾೂ ನಮಕ , ಮಂಡೇನಕ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟ್ಯರ ಕ್ು ರ್ & ಟರ ೈಲರ್ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಭತ್ತು ರು ಶಾಖೆ 500000 551000 1051000 200154 17-05-2018

28 ವಿನಮಕ್ ಬಿನ್ ಅ ಣಣ , ಬ್ಳಗೊೇಡು, ಸಾಗ್ಯ ತಾ: ಸಾಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಸಿಾ ೇಟ್ ಸಾು ಲ್ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಗ್ಯ 250000 250000 500000 200156 17-05-2018

29 ರೂಪೇವ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕ ಣಣ , ಜಯ ೇತಿನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ವಿದ್ರಯ ನಗ್ಯ 300000 335000 635000 200158 19-05-2018

30 ಅವಿನಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ  , ನಗ್ತಿಬೆಳಗ್ಲು, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಕಯಭ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ನಗ್ತಿಬೆಳಗ್ಲು 300000 391677 691677 200158 19-05-2018

31 ಯವಿಚಂದರ  ಬಿನ್ ಕುಪೇಾಂದರ  , ಅಲಕ ೇಳ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ರ್ಯರ್ಡಾ ಶಾಖೆ 300000 553000 853000 200158 19-05-2018

32 ವಿಷ್ಣಣ  ಬಿನ್ ದುಗ್ಯ ಾನಮಕ , ಮಂಡೇನಕ , ಶಿಮೊಗ್ಗ ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ತ್ತಟು  ಹಾಳೆ ಘಟಕ್ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಭತ್ತು ರು ಶಾಖೆ 350000 800000 1150000 200159 19-05-2018

33 ಸಿಾಂಧು ಕೇಾಂ ರಾಜು, ವಿಜಮನಗ್ಯ, ಗತ್ತು ಯ   ಕಾಲೇನಿ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಕಯಭ ಗ್ರರ್ಾಾಂಟ್್ ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 350000 150000 500000 10260 29-06-2018

34 ನವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ , ಸೊೇಮಿನಕ , ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಭೇವಿ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿಮೊಗ್ಗ 300000 544000 844000 202801 29-06-2018

35 ಅನೂಪ್ ಬೆಳಿ್ಳ  ಬಿನ್ ಉಮೇವ, ಎಲ್.ಐ.ಜಿ.,385, 2ನೇ ಹಂತ್ತ, ವಿನೇಫನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಚಲುವಾದಿರ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿದ್ರಯ ನಗ್ಯ 300000 318000 618000 202801 29-06-2018

36 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಟರ  , ಫಷನಗಡಿ, 2ನೇ ತಿರುವು, ಶಿಮೊಗ್ಗ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ದ್ರರ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಷಳಂಗ್ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ 300000 537736 837736 202801 29-06-2018

37 ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ಯ , ಗೊೇಾಂದಿಚಟನ ಳಿ್ಳ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿೇಳಿೆೇಕಾಯ ತ್ತ ವಾಸನ ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿ.ನಗ್ಯ 300000 556000 856000 202801 29-06-2018

38 ಭನು ಬಿನ್ ಯಮೇವಾ ಯ , ಮಂಡಗ್ಟು , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ ಪಿ.ಕೆ.ಜೆ.ಬಿ., ಆಮನೂರು 300000 330519 630519 202801 29-06-2018

39 ಮಾಲತೇವ ಬಿನ್ ಭಲ್ೂ ೇವ , ಆಾಂಬಿೂ ಗೊೇಳ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಆ-ಕ್ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಲ್ಲರು 262500 237500 500000 10260 29-06-2018

40 ನಿತಾ ಟ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಮಾನಮಕ , ಬಿದರ ಕ , ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಿೇಲಯ ಕ್ಛೇರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಶಿಕಾರಿಪುಯ 262500 237500 500000 10260 29-06-2018

41 ಗ್ರಯಿತಿರ ಬ್ಯಿ ಕೇಾಂ ರಾಜನಮಕ , ಹೊಷಗೊದದ ನಕ  ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಹೊಷಗೊದದ ನಕ 262500 237500 500000 10260 29-06-2018

42 ಶಿರ ೇಕಾಾಂತ್ತ ಬಿನ್ ಪುಟು  , ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೇನಿ, ಸೊಯಫ ಸೊಯಫ ಆ-ಕ್ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸೊಯಫ 300000 395000 695000 202801 29-06-2018

43 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಚಲಮಯ , ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ರ್ಯರ್ಡಾ ಎದುರು, ಸಾಗ್ಯ ಸಾಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಜೆರಾಕ್್  ಸ್ತಾಂಟರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಚಾಭರಾಜಪೇಟ.ಸಾಗ್ಯ 250000 250000 500000 202802 29-06-2018

44 ಯಘು ಬಿನ್ ಸಿದದ  , ಹಾಲಲಕ್ಕ ಳಿ್ಳ , ನಿದಿಗೆಹೊೇಫಳ್ಳ,ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಭತ್ತು ರು ಶಾಖೆ 300000 420000 720000 202803 16-07-2018

45 ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ಚಂದರ  , ಯತ್ತನ ಭಮ  ಲೇ ಔಟ್ ಫಡಾಣೆ, ಊಯಗ್ಡೂರು, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿದ್ರಯ ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ 300000 410000 710000 202803 16-07-2018

46 ಸುರೇಾಂದರ ನಥ ಬಿನ್ ಮಲೂ  , ಅಶೇಕ್ನಗ್ಯ, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಮೊೇರ್ಚ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೆಹೂರು ಯಸ್ತು ಶಾಕೇ 300000 385000 685000 202803 16-07-2018

47 ಗ್ವಿರಂಗ್  ಬಿನ್ ಜಯಮಯ , ಹುಡಕ ೇಕಾಲೇನಿ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ನೂಯ  ಟೌನ್, ಬದ್ರರ ತಿ 300000 350000 650000 202803 16-07-2018

48 ನಿೇಲಾ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಯಂಕಾಯ ನಮಕ , ಬಿಳಕಿ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ, 250000 250000 500000 202804 16-07-2018

49 ಫಷರಾಜ ನಮಕ  ಬಿನ್ ದೇನಯ ನಮಕ , ಕ್ಲ ನಸಳಿ್ಳ , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಅಡಿಕೆ ತ್ತಟು  ಘಟಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಿ.ಎನ್.ಯಸ್ತು , ಬದ್ರರ ತಿ 200000 300000 500000 10261 16-07-2018

50 ನಗ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಂಗ್ರಯ , ಲಿಾಂಗ್ದಸಳಿ್ಳ , ಸಾಗ್ಯ ತಾ: ಸಾಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಬ್ವಿ ರಿಾಂಗ್ ಘಟಕ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಸಾಗ್ಯ 200000 300000 500000 10261 16-07-2018

51 ಸಂತೇಶನಮಕ  ಬಿನ್ ಜೇವಾೂ ನಮಕ , ಶಿೇರಿಸಳಿ್ಳೇ, ತಾಳಗಾಂದ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟ್ಯಟ್ಯ ಎಸಿಇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ, 262500 355085 617585 10261 16-07-2018

52 ಇಸಾರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಜಾನಯ ನಮಕ , ಬಿಳಕಿ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ವಾಸನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ, 262500 424134 686634 10261 16-07-2018

53 ಉಮೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಗೊೇಪಾಯ ನಮಕ , ತಿಮಾೂ ಪುಯ. ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ತ್ತಟು  ಹಾಳೆ ಘಟಕ್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ, 200000 300000 500000 10262 26-07-2018

54 ಭಲಿೂ ಕಾಜುಾನ ಬಿನ್ ತಿಭಮ ಮಯ , ಎರೇಸಳಿ್ಳ , ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ತ್ತಟು  ಹಾಳೆ ಘಟಕ್ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್,ಸಳೇನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ 200000 300000 500000 10262 26-07-2018

55 ದವಯಥನಮಕ  ಬಿನ್ ಚಂದರ ನಮಕ , ಲಕಿಮ ಮ ಪುಯ, ಹೊಷಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ .,  ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಗ್ರಜನೂರು 300000 150000 450000 10262 26-07-2018



56 ಯಮೇವ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮನಮಕ , ರ್ಚಕ್ಕಮಾಗ್ಡಿ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಶಾಮಿರ್ಯನ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ತಗ್ಸಿಾ 262500 237500 500000 10262 26-07-2018

57 ನಗ್ರಾಜ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಹಾಲನಮಕ , ಲಕಿಮ ಮ ಪುಯ ತಾಾಂಡ, ಹೊಷಳಿ್ಳತಾಾಂಡ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ತಿೇಥಾಸಳಿ್ಳ ಬಂಜಾರ್ ತ್ತಟು  ಹಾಳೆ ಘಟಕ್ ಕಾಪೇಾರೇವನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಹೊಷಳಿ್ಳ 350000 150000 500000 10263 27-07-2018

58 ಹಾಲೇವನಮಕ  ಬಿನ್ ಲಾಲಯ ನಮಕ , ಲಕಿಮ ಮ ಪುಯ, ಹೊಷಸಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿ.ತಾ: ತಿೇಥಾಸಳಿ್ಳ ಬಂಜಾರ್ ತ್ತಟು  ಹಾಳೆ ಘಟಕ್ ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಗ್ರಜನೂರು 250000 250000 500000 102805 26-07-2018

59 ಸನುಮಂತ್ತ  ಬಿನ್ ಬಭಾ , ರ್ಚಕ್ಕ ಲತಿು , ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಿೇಲಯ ಕ್ಛೇರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕ್ ನಸಳಿ್ಳ , ಶಿಕಾರಿಪುಯ 250000 250000 500000 102805 26-07-2018

60 ನಗ್ರಾಜ  ಬಿನ್ ಕ್ರಿಮ , ಬ್ಯದಿಗೆರೆ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಭೇವಿ ಗ್ರಯ ರೇಜ್ ಯೂನಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು , ಶಿ.ನಗ್ಯ 200000 200000 400000 10262 26-07-2018

61 ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಾತ್ತಮಯ , ತಾರೆಚಟಣ ಳಿ್ಳ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಆಟೇ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಗ್ರಡಾನ್ ಏರಿರ್ಯ 134500 57000 191500 10264 13-08-2018

62 ನಗ್ನಮಕ  ಬಿನ್ ಭಿೇಭನಮಕ , ಕ್ಲ ನಸಳಿ್ಳ , ಬದ್ರರ ತಿ ತಾ: ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಪಾರ ವಿಜನ್ ಸೊು ೇರ್ ವಿಜಮ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕೂಡಿೂ ಗೆರೆ, 200000 286000 486000 10264 13-08-2018

63 ನಗ್ರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯ ನಮಕ , ಬಿಳಕಿ  ಗ್ರರ ಭ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಮಿನಿಡೈರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ, 262500 237500 500000 10264 13-08-2018

64 ಶಿಕುಮಾಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಗ್ದಿಗ್ರಯ ನಮಕ , ಕಯಟ್ಟಗೆರೆ ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಾಂಗ್ಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿರಾಳಕ 262500 237500 500000 10264 13-08-2018

65 ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಶ , ಉಾಂಫಳೇಬೈಲು, ಶಿಮೊಗ್ಗ  ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಆ-ಕ್ ಗೂರ್್ಡ  ವಾಸನ ಪಿ.ಕೆ.ಜೆ.ಬಿ., ಉಾಂಫಳೇಬೈಲು, ಶಿ.ತಾ: 250000 220000 470000 10264 13-08-2018

66 ಮಂಜುನಥ ಬಿನ್ ವಾಂಕ್ಟೇವನಮಕ , ಕಭಮ ನಳ್, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, 300000 377734 677734 202806 13-08-2018

67 ಈವಾ ಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರ ನಮಕ , ಬುಳಿಾಪುಯ, ಶಿ.ತಾ: ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶೇಷಾದಿರ ಪುರಂ ಶಾಖೆ 200000 200000 400000 202807 13-08-2018

68 ರ ಭಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾವಮಯ , ಕಾಗ್ದನಗ್ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸ್ತಾಂಟರ್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ, 250000 250000 500000 202807 13-08-2017

69 ದೊರೈರಾಜ ಬಿನ್ ಜಮರಾಮ್, ಸುಯಗಿತೇಪು, 3ನೇ ತಿರುವು, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಹೊೇಟೇಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬದ್ರರ ತಿ 200000 300000 500000 10265 04-09-2018

70 ಜಗ್ದಿೇಷ ಬಿನ್ ವಿೇಯಣಣ , ಮಾರಿಮಭಮ  ದೇಸಾಧ ನ ಸತಿು ಯ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಆ-ಕ್ ಪಾಯ ನ್ಿ  ಸೊು ೇರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಬದ್ರರ ತಿ 198800 284000 482800 10265 04-09-2018

71 ರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ರುದ್ರರ ನಮಕ ,ಅಾಂಬ್ಯಗೊ , ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಪಾರ ವಿಜನ್ ಸೊು ೇರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕಾರಿಪುಯ 262500 500000 762500 10265 04-09-2018

72 ಕುಮಾಯನಮಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಸಾನ ನಮಕ , ಹೊಳೆಬೆನಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಬಂಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಗೆ ಘಟಕ್ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಿದೆದ ೇವಾ ಯ ನಗ್ಯ, 300000 200000 500000 10266 19-09-2018

73 ಮಂಜುಳಾ ಕೇಾಂ ಲಕಿಮ ಮ ತಿ, ಫಷನಗಡಿ, 6ನೇ ತಿರುವು, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಮೊೇರ್ಚ ಬ್ಯಯ ಟ್ಟ ಪಾಲಾರ್ ಪಿಕೆಜೆಬಿ., ಷಳಂಗ್ ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ 150000 300000 450000 10267 24-09-2018

74 ಯವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ, 1ನೇ ತಿರುವು, ಜಿಾಂಕ್ ಲೈನ್, ಜನನ ಪುಯ,ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಕಯಭ ಪಾೂ ಸಿು ಕ್ ವಾಯ ಪಾಯ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಫರೇಡಾ, ಬದ್ರರ ತಿ 200000 300000 500000 10268 05-10-2018

75 ಚಂದರ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಗೊೇಪಾಯ ನಮಕ , ತಿಮಾೂ ಪುಯ ತಾಾಂಡ, ಬದ್ರರ ತಿ ಬದ್ರರ ತಿ ಬಂಜಾರ್ ಕೇಳ್ಳ ಫಾರಂ ಸಿಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು  ಶಾಖೆ, 500000 1500000 2000000 10269 17-11-2018

76 ಎನ್. ಶಿರ ೇನಿವಾಷಮೂತಿಾ ಬಿನ್ ನಗ್ರಾಜ , ಹೊಷಭನೆ,6ನೇ ತಿರುವು, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಟ್ಯಯ ಕ್ಿ
ಕ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 
ಎಾಂ.ಜಿ.ಪಾಯ ಲೇಸ್

300000 552000 852000 10270 03-12-2018

77 ರಂಗ್ಭಮ  ಕೇಾಂ ನಯಸಿಾಂಸಮೂತಿಾ, ಬ್ಪ್ಯಜಿನಗ್ಯ, 5ನೇ ತಿರುವು, ಶಿ.ನಗ್ಯ ಶಿ.ನಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಫಟು  ವಾಯ ಪಾಯ
ಇಾಂಡಿಮನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯಸ್ತು ,ಶಿ.ನಗ್ಯ

150000 300000 450000 10271 27-12-2018

78 ಉಮೇವ ಬಿನ್ ಗ್ಡೂ  , ಕ್ಣಸೊೇಗಿ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಚಲುವಾದಿರ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಸಾಲ್ಲರು 300000 400000 700000 202808 27-12-2018

79 ಗೌರಿೇವ ಬಿನ್ ಸನುಮಂತ್ತ ,
ಕೆ.ಟ್ಟ.ಫಡಾಣೆ, ಸಾಗ್ಯ ತಾ:

ಸಾಗ್ಯ ದೊಾಂಫರು ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಪಿ.ಕೆ.ಜೆ.ಬಿ.,ಸಾಗ್ಯ 300000 360000 660000 202808 27-12-2018

80 ಸುಾಂದಯನಮಕ  ಬಿನ್ ರಾಭನಮಕ , ಇಟ್ಟು ಗೆಸಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶಿಕಾರಿಪುಯ 300000 333802 633802 202809 09-01-2019

81 ಎಾಂ. ರಾಜನಮಕ  ಬಿನ್ ಭಲಾೂ ರಿನಮಕ , ಕೇಟ್ಟಪುಯ ಗ್ರರ ಭ, ಆನಟ್ಟು  ಹೊೇಫಳ್ಳ ಸೊಯಫ ಬಂಜಾರ್ ವಾಸನ ಎಸ್.ಬಿ. ಐ., ಆನಟ್ಟು 300000 431808 731808 10272 07-02-2019

82 ತಿಪಾ ನಮಕ  ಬಿನ್ ಲಚಾಮ ನಮಕ , ಶಿೇರಿಸಳಿ್ಳ  ತಾಾಂಡ, ಶಿಕಾರಿಪುಯ ತಾ: ಶಿಕಾರಿಪುಯ ಬಂಜಾರ್ ಟೂರಿಸ್ು  ಕಾರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಬಿಳಕಿ, 300000 587509 887509 202810 07-02-2019

83 ಯಮೇವ ಬಿನ್ ಚಂದರ  , ಬಂದಗ್ದೆದ  ಗ್ರರ ಭ, ಸಾಗ್ಯ ಆ-ಕ್ ಶುಾಂಠಿ ವಾಯ ಪಾಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕೆಳದಿ 500000 500000 1000000 10273 06-03-2019

84 ಕಾಳ್ಳಬ್ಯಿ ಕೇಾಂ ರಾಜು, ಗೊೇಾಂದಿಚಟಣ ಳಿ್ಳ , ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿ.ಗ್ರರ ., ಶಿೇಳಿೆೇಕಾಯ ತ್ತ ಪಾರ ವಿಜನ್ ಸೊು ೇರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಶೇಷಾದಿರ ಪುರಂ ಶಾಖೆ 500000 500000 1000000 10274 08-03-2019


