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�ೂೕಟ�ಾ����ೕರ್ಶ�ಾಲಯ, �ಾಲ್ �ಾಗ್, �ಂಗಳೂರು- 560004 

ಸಂ:�ೂೕಇ:ಆ:�:��-5:15:2019-20          ��ಾಂಕ:  08.12.2022 

DH-ADMN0EST(LSM):261/2021 

“ಅ�ಸೂಚ�-I” 

�ಾಜಯ್ ಉ�� ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ 

ಹು�ದ್: �ೂೕಟ�ಾರ (ಗೂರ್ಪ್-�) 

�ೕಮ�ಾ� �ಾರ್��ಾರ: ��ೕರ್ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� 

 

��ೕರ್ಶ�ಾಲಯದ ಅ�ಸೂಚ�-I ಸಂ:�ೂೕಇ:ಆ:�:��5:191:18-19 ��ಾಂಕ: 29-01-2019 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ �ೂೕಟ�ಾರ ವೃಂದದ 

�ಾಜಯ್ ಉ�� ಮೂಲವೃಂದದ� 72 ಹು�ದ್ಗಳನುನ್ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� ಮೂಲಕ ಭ�ರ್ �ಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅ�ಸೂಚ�ಯ ��ಾಂಕ:05.08.2022ರಂದು �ಾ�ಾಕ್�ಕ 

ಆ�ಕ್ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ��, ಸದ� ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ಯ ಕು�ತಂ� ಆ�ೕಪ�ಗ�ೕ�ಾದರೂ ಇದದ್�ಲ್ ಅ�ಸೂಚ� �ೂರ��ದ 01 �ಂಗಳ ಒಳ�ಾ� ಆ�ೕಪ�ಗಳನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸುವಂ�  ಸೂ�ಸ�ಾ�ತುತ್.   

ಅದರಂ� �ವ್ೕಕೃತ�ಾದ ಆ�ೕಪ�ಗಳನುನ್  ಕೂಲಂಕಷ�ಾ� ಪ��ೕ��, 72 ಹು�ದ್ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಹರ್ ಅಭಯ್�ರ್ಗಳ ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ಯ 

ಅನುಬಂಧ-Iನುನ್  ಇ�ಾ�ಾ �ಬ್-�ೖಟ್: https://horticulturedir.karnataka.gov.in ನ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ��. 
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ಅನುಬಂಧ-1 

�ಾಜಯ್ ಉ�� ಮೂಲ ವೃಂದದ �ೂೕಟ�ಾರರ ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ ಪ�ಟ್ 
ಕ� .� ಅ�����  ಅಭ� ��ಯ�ಸ�ಮ�� ��ಸ ಜನ�  ��ಂಕ �ಂಗ ಒ��  � 

ಅಂಕಗ� 
ಆ���ದ 
�ವರ 

1 RPC800244 ವನ�ಾ�ಗಣಪ�  ಮ��ಾಳ 
ತಂ;ಗಣಪ� ಸು�ಾಬ್ ಮ��ಾಳ, ಪ�ರದ 
ಮಠ�ಾರ್ಮ,ಆಡುಕಟಟ್ ಅಂ�,�ಾರ�ಾರ 
581355. 

24.07.19995 �ಂ 91.84 �ಾ-ಮ 

2 RPC800612 �ಾ�ೕಶವ್� ��ಗ್ಹ�ಳ್,  
ತಂ:ಬಸವ�ಾಜ, 
ಸವಣೂರುಅಂ�,ಸವಣೂರು�ಾ// 
�ಾ�ೕ���ಲ್. 

08.08.1998 �ಂ 90.49 �ಾ-ಮ 

3 RPC801542 �ೂೕ�ೕಶ ಎಸ್. 
ತಂ:�ವಣಣ್, ಸಜರ್ಮಮ್ನಹ�ಳ್�ಾರ್ಮ, 
�ೂ�ಡ್ೕ��ೂೕಬ�,ಮಧು���ಾ// 
ತುಮಕೂರು ��ಲ್.572132 

10.04.1991 ಗಂ 90.16 �ಾ/ಕ.�ಾ 

4 RPC801220 ಪ�ಟಟ್ಬು�ಧ್ ಎಂ.�.  
ತಂ:ಪರ್ಭು�ಾವ್�ಎಂ.�. ಮ� 
ನಂ.261,�ೌಡರ 
�ೕ�,ಮೂಗೂರು,�.ನರ�ೕಪ�ರ�ಾ// 
�ೖಸೂರು ��ಲ್.571124 

19.05.1992 ಗಂ 89.37 �ಾ-�ಾರ್ 
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5 RPC800824 ಸ�ತ   �.ಎಂ.  
ತಂ:�ೌಡಪಪ್,�ಕಕ್ ಶಕುನ�ಾರ್ಮ, �ೂರಬ 
ಅಂ�,�ೂರಬ�ಾ// �ವ�ಗಗ್ 
��ಲ್.577429 

02.02.1999 �ಂ 86.80 �ಾ-ಮ 

6 RPC801274 �ಾ��ಾಜು �ಾಯಕ್,  
ತಂ:�ಾಜು � �ಾಯಕ್,ಹಕಕ್ಲ�ೕ�,�ೂಸೂರು 
ಅಂ�,��ಾದ್ಪ�ರ�ಾ//  �ಾರ�ಾರ 
��ಲ್.581355 

08.03.1995 �ಂ 86.10 �ಾ-ಮ 

7 RPC801159 ರಂ��ಾ ಕೃ�ಾಣ್ �ಾಯಕ್, 
ತಂ:ಕೃ�ಾಣ್ ��ಾಮ್ �ಾಯಕ್,�ಡಕ� ಅಂ�, 
��ಾಧ್ಪ�ರ�ಾ//�ಾರ�ಾರ ��ಲ್.581355 

02.11.1994 �ಂ 85.67 �ಾ-ಮ 

8 RPC800374 ಬಸವ�ಾಜ ��ಟ್ ಎನ್. 
ತಂ:�ಾಗ��ಟ್,ಧಮರ್ಪ�ರ�ಾರ್ಮಮತುತ್ಅಂ�,�
����ೂೕಬ�,ಹುಣಸೂರು�ಾ//�ೖಸೂರು 
��ಲ್.571189 

19.10.1993 ಗಂ 84.89 �ಾ-ಕ.�ಾ 

9 RPC800134 �ೂೕ�ಾ ಎಸ್.�ಾ�ೕಲ್, 
ತಂ:�ೕಖರ�ೌಡ, ಮ� ನಂ.39,2�ೕ �ಾರ್ಸ್, 
2�ೕ �ಯ್ನ್,�ಳ�ಾ� ರ�ತ್, 
�ಾರ�ಾಡ.580008. 

09.04.1994 �ಂ 84.77 �ಾ-ಮ 
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10 RPC801016 ಅ�ರ್�ಾ �ಾಗ�ಾಜ್ ಮ��ಾಳ, 
ತಂ:�ಾಗ�ಾಜ್ 
��ಾಮ್ಮ��ಾಳ,��ಡ್,ಆಡುಕಟಟ್ಅಂ.��ಾಧ್
ಪ�ರ�ಾ//ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ��ಲ್.581355.  

22.07.1997 �ಂ 84.72 �ಾ-ಮ 

11 RPC801404 ಪರ್�ೕದ್ �ೕ�ಾ�,  
ತಂ:�ೕವ�ಾಜು, 
�ೂಸ�ಟ್,�ೖರನ�ಟ್ಅಂ�,�ೂೕ�ಾಕ�ಾ// 
�ಳ�ಾ� ��ಲ್.591227 

01.06.1997 ಗಂ 84.56 �ಾ-�ಾರ್ 

12 RPC801300 ಪಲಲ್�ಮ�ೕಶ್ �ಾಯಕ್ 
ತಂ:ಮ�ೕಶ್ ಸು�ಾಬ್�ಾಯಕ್
,�ಕುರ್�,�ಾ�ಗು�,ಅಂ�ೂೕ�ಾ �ಾ// 
ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ��ಲ್.581314 

20.04.1995 �ಂ 84.49 �ಾ-ಮ 

13 RPC802309 �ೕಲಮಮ್ 
ತಂ:ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ��ೕಮಠ, ಈಶವ್ರ 
�ೕವ�ಾಥ್ನದ ಹ�ತ್ರ, �ಾ�ಾಯಣಪ�ರ 
ಅಂ�,ಸುರಪ�ರ �ಾ// �ಾದ�� 
��ಲ್.585219 

28.07.1992 �ಂ 84.30 �ಾ-ಮ 

14 RPC800455 ಧರ�ಕು�ಾರ್ 
ತಂ:�ಾ�ೕ�ೌಡ, ಮ�ತ್ೕ�� �ಾರ್ಮ, ಬ�ಲ್ೕನ 
ಹ�ಳ್ ಅಂ�, ಬೂಕನ�� 
�ೂೕಬ�,�.ಆರ್.�ೕ� �ಾ// ಮಂಡಯ್ 
��ಲ್.571812. 

06.03.1998 ಗಂ 84.22 �ಾ-ಇ 
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RPC802754 ��ಾರ್ �ಾಯಕ್ 
ಗಂ:ಪರ್ಭು�ೂೕ�ಾನ್, ಭದರ್ಪ�ರ,�ಾ�ಾ, ಹುಬಬ್�ಳ್ 
�ರ� ರ�ತ್,ಮುಂಡ�ೂೕಡ �ಾ// ಉತತ್ರಕನನ್ಡ 
��ಲ್.581346 

01.03.1989 �ಂ 84.11 �ಾ-ಮ 

16 RPC802404 �ೕ�ೕ�ೌಡ �. 
ತಂ:�ಾಂಡು ರಂಗಯಯ್, �ಂಡಸಕ�ಟ್ 
ಎ.�.�ಾ�ೂೕ�, ಯಲಲ್ದ�� ಅಂ�,��ಯೂರು 
�ಾ// �ತರ್ದುಗರ್ ��ಲ್. 

30.03.1995 ಗಂ 83.43 �ಾ-�ಾರ್ 

17 RPC800714 �ೕ�ಾ �ಮಮ್ಪಪ್ �ಾಯಕ 
ತಂ:�ಮಮ್ಪಪ್ �ಾಯಕ, ಗು�ಡ್ �ೕ� �ೂಸೂರು, 
��ಾಧ್ಪ�ರ �ಾ// ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ��ಲ್.581355 

01.05.1997 �ಂ 83.10 �ಾ-ಮ 

18 RPC801452 ರಂ��ಾ �ಾಮ �ಾಯಕ್ 
ತಂ:�ಾಮ ಕಣಣ್ �ಾಯಕ್
,�ೂೕಲ�ರ�,��ಾಧ್ಪ�ರ�ಾ//ಉತತ್ರಕನನ್ಡ 
��ಲ್.581355 

27.02.1997 �ಂ 83.05 �ಾ-ಮ 

19 RPC801239 ಕಲ�ೕ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾಮ್ರ 
ತಂ:�ಾಮಪಪ್�.ಕ�ಾಮ್ರ,�ಾ�ೂೕಳ,�ಾ��ನೂನ್ರ
�ಾ//�ಾ�ೕ� ��ಲ್.581115 

04.10.1996 ಗಂ 82.72 �ಾ-�ಾರ್ 
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20 RPC800944 ��ೕಪ್ ಕು�ಾರ್ �.              
ತಂ:�ಂಚಪಪ್, C/O,�ಾರಯಯ್, ಜು�ಟ್ೕ�ೌಡನ 
ವಲ� �ಾರ್ಮ,ಬನ�ಾ� ಅಂ�, ಮರಲ�ಾ� 
�ೂೕಬ�,ಕನಕಪ�ರ�ಾ//�ಾಮನಗರ 
��ಲ್.562121. 

22.04.1989 ಗಂ 82.65 �ಾ-ಇ 

21 RPC802502 ಸಂ�ೂೕಷ್ ಮಠಪ�                        
ತಂ:�ಾನಯಯ್ ಮಠಪ�, ಸವ್ತಂತರ್ �ೕಧರ 
�ಾ�ೂೕ�, �ವನಗರ, �ಜಯಪ�ರ �ಾ// 
��ಲ್.586101 

29.12.1995 ಗಂ 82.61 �ಾ-�ಾರ್ 

22 RPC800777 �ೕಘ�ಾ ಕ�ಲ್ೕಶ್                        
�ಾ:��ಾಯ್ವ� �ಚ್.�. ಬುಕಕ್�ಾಗರ ಅಂ�, 
ಮ�ೂತ್ೕಡು �ೂೕಬ�,�ೂಸದುಗರ್�ಾ// 
�ತರ್ದುಗರ್ ��ಲ್.577533 

08.05.1994 �ಂ 82.55 �ಾ-�ಾರ್ 

23 RPC801155 �ಾಗರ್ �.ಎಸ್.                
ತಂ:ಸವ�ೕ�ೌಡ,ಕುರುಬರ �ಟಟ್ಹ�ಳ್,ಕಸ�ಾ 
�ೂೕಬ�,�ಾಂಡವಪ�ರ �ಾ// ಮಂಡಯ್ ��ಲ್. 
571435 

19.10.1997 ಗಂ 82.46 �ಾ-�ಾರ್ 

24 RPC802791 ರಂಗಪಪ್ ಚನನ್ಪಪ್ �ೌಡರ್ 
ತಂ:ಶಂ�ರ್ಪಪ್,�ಾಗನಪ�ರ,ಮು�ೂೕಳ �ಾ// 
�ಾಗಲ�ೂೕಟ��ಲ್. 

30.04.1991 ಗಂ 82.42 �ಾ-�ಾರ್ 

25 RPC801928 ಸಂ�ೕಪ 
ತಂ:�ಾ�ೕಲಶವ್ರ �ಾಯಕ್, �ೂೕಲ�ೂೕಡ್
ಅಕುಕ್ಂ� ಅಂ�,��ಾಧ್ಪ�ರ �ಾ//ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ �. 

07.07.1995 ಗಂ 82.40 �ಾ-�ಾರ್ 
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26 RPC801722 �ಾರ� ಮ��ಾಳಯಯ್ 
ತಂ.ಮ��ಾಳಯಯ್ ��ೕಮಠ �ೕವರ�ೕ�ಹ�ಳ್ 
�ತೂತ್ರು �ಾ. �ಳ�ಾ� (�)-591153 

15.09.1996 �ಂ 82.35 �ಾ-�ಾರ್ 

27 RPC801236 �ಾಘ�ೕಂದರ್ ಭಗವಂತ�ೌಡರ 
ತಂ. ಮ�ೕಶ�ೌಡ ಭಗವಂತ�ೌಡರ ಅಳಲ�ೕ� 
(��ೕ) �ಾಯ್ಡ�(�ಾ)�ಾ�ೕ�(�)-581106 

22.05.1997 ಗಂ 82.20 �ಾ-ಇ 

28 RPC801872 �ೌರವವ್ ಪಟಟ್ಣ��ಟ್                           
�ಾಡ್ರ್ ನಂ-1 ಧವ�ೕಶವ್ರ (��ೕ), 
ಮು�ೂೕಳ(�ಾ) �ಾಗಲ�ೂೕಟ (�)-58312 

03.07.1995 �ಂ 82.19 �ಾ-ಇ 

29 RPC800457 ಪವನ್ರ�ೕಶ್ ಹ��ಾಲ                        
ತಂ: ರ�ೕಶ್
ಹ��ಾಲ�ೕಲಗ್�ಓ��ವ�ೕವ�ಾಥ್ನದಹ�ತ್ರ
�ೂೕಪನ�ೂಪಪ್ಹುಬಬ್�ಳ್�ಾರ�ಾಡ-580023 

03.12.1996 ಗಂ 82.19 �ಾ-ಇ 

30 RPC801639 �.ಎನ್.�ಾವಯ್ 
��ಚ್.�.�ಾ�ೂೕ� ಸ�ಾರ್� ಆಸಪ್�ರ್ ಹ�ತ್ರ 
ರ�ೕಂದರ್ ನಗರ ��ಾದ್ಪ�ರ, �ಾರ�ಾರ-581355 

23.11.1994 �ಂ 81.93 �ಾ-ಇ 

31 RPC802371 �ಜಯ�ಾಜ್                                         
ತಂ�. �ೂೕಣಪಪ್ 
ಬಂ�ಗುಡಡ್ ಪ��ಾ��ಾಂಡ �ಾ�ೂೕ�(��ೕ) 
�ೕವದುಗರ್ (�ಾ) �ಾಯಚೂರು (�)-584111 

23.05.1998 ಗಂ 81.75 �ಾ-�ಾ�ೖ-ಇ 

32 RPC801360 ಶ�ಕ�ಾ �.ಬ��ೕರ್             
ಯ��ೕ� ,ಬಸ�ೕಶವ್ರ �ೕವ�ಾಥ್ನದ ಹ�ತ್ರ�ೕವ�� 
-581110 

24.07.1991 �ಂ 81.37 �ಾ-�ಾ�ೖ-ಇ 
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33 RPC800906 ಶ�ಕ�ಾ ��ಾದರ್  
ತಂ. �ಾಬ�ೌಡ ��ಾದರ  �ೂೕರ�ಾರ(��ೕ) 
�ಂದ�(�ಾ) �ಜಯಪ�ರ-586120 

31.07.1997 �ಂ 81.30 �ಾ-�ಾ�ೖ-ಇ 

34 RPC801018 ರೂಪ�ಾ�   �.� 
ಜಯ �ಾಯಕಬಂ�ಾರ �ೕ� ಬ�ನ್ೕ�ೕ� 
�ೂಮಮ್�ಾಳ್ (��ೕ) �ವ�ಗಗ್ (�ಾ) 
(�)-577225 

17.04.1995 �ಂ 81.24 ಪ.�ಾ-ಮ 

35 RPC800367 ಚರಣ್ �.  
��ೂಕ್ಪಪ್ಲು �ಾರ್ಮ ಹ�ಯೂರು 
(��ೕ)ಚುಂಚನಕ�ಟ್ �ೂೕಬ� �.ಆರ್ ನಗರ (�ಾ) 
�ೖಸೂರು(�)-571617 

09.07.1996 ಗಂ 81.04 2ಎ-ಇ 

36 RPC802839 ಪರ್�ೕಪ್ ಮ�ಾಲ್ಪ�ರ 
ತಂ. �ವಪ�ತರ್ ಮ�ಾಲ್ಪ�ರ ��ಾದ್ರೂಢ ��ಕಲ್ 
�ಾ�ೕಜ್ ಹ�ತ್ರ ತುಕಕ್ನಹ�ಟ್ �ೂೕ�ಾಕ್ (�ಾ) 
�ಳ�ಾ�(�)-591224 

05.08.1988 ಗಂ 81.03 ಪರ್-1-�ಾರ್ 

37 RPC801162 ಮ�ೕಶ್ �ಾದಣಣ್ವರ 
ಕ�ೂಲ್ೕ�  (��ೕ) �ೂೕ�ಾಕ್ (�ಾ)  
�ಳ�ಾ�(�)-591224 

04.06.1997 ಗಂ 80.91 ಪರ್-1-ಇ 
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38 RPC801085 �ೂೕ�ಾಲ್ ದ�ಡ್ 
ತಂ. ಸಣಣ್ಮಲಲ್ಪಪ್ ��ಾರ್ಣ ಹ�ಟ್ (��ೕ) 
�ಡಕ�ಾಡ್ಯ್ಂ  ಹು�ಕ್ೕ�(�ಾ) 
�ಳ�ಾ�(�)-591107 

03.04.1995 ಗಂ 80.86 3�-�ಾರ್ 

39 RPC800484 ಮನುಕು�ಾರ್  �.ಎಂ 
ಮಂಜಪಪ್�.� ��ಾಯಕನಗರ 20�ೕ�ಾರ್ಸ್  
��ಾ�ಪ�ರ �ವ�ಗಗ್-577427 

20.12.1997 ಗಂ 80.81 ಪ.ಪಂ/ಇ 

40 RPC801176 ದುರುಗಪಪ್ �ಾದರ್                   
ತಂ. ಸಂಗಪಪ್�ಾದರ್   ಹಲಕೂ�ರ್�ಾ�ಾ�(�ಾ) 
�ಾಗಲ�ೂೕಟ(�)-587201 

01.06.1990 ಗಂ 80.72 ಪ.�ಾ-ಇ 

41 RPC801328 �ವ್ೕ�ಾ  � .�.  
ತಂ. �ಾನಪಪ್ �ೂಡಡ್ಘಟಟ್ �ಾಗ�ೕ�(��ೕ) 
ಅರ��ೕ� �ಾಸನ -573126 

02.06.1994 �ಂ 80.70 3�-ಮ 

42 RPC800657 ಮುರು�ೕಶ್ ಜ��ೕ� 
ಸಂ�ೂೕ� ಗು�ಾಯ್ನ್ �ಾ�ಗ�ಲ್ 
ಅಥ� (�ಾ) �ಲ�ಾ�(�)-591304 

03.04.1999 ಗಂ 80.67 2ಎ-ಇ 

43 RPC800309 ಶ�ೕಫ್�ಾಬ್ ಹಂ���ೕ� 
ತಂ. ಶ�ೕಫ್�ಾಬ್ ಕ�ೕಂ�ಾಬ್ ಹಂ���ೕ� 
�ವ�ೕಟ್,ಅವ�ಾ�(��ೕ) �ಾಮದು�ಾರ್(�ಾ) 
�ಳ�ಾ�(�)-591127 

01.06.1990 ಗಂ 80.57 2�-�ಾರ್ 
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44 RPC800322 ಮಹ�ಮ್ದ್ �ಾ�ೕಫ್ ಎಂ.ಚ�ನ್ 
�ಾಲ್ಟ್ ನಂ-18 ���ೂಳಳ್�ೂೕಡ್  ,2nd�ಾರ್ಸ್  
�ೂೕ�ಾಕ್ , �ೂೕ�ಾಕ್(�ಾ)  �ಳ�ಾ�(�)-
591307 

18.11.1991 ಗಂ 80.36 2�-ಇ 

45 RPC800437 ಗಂ�ಾಧರ ಎಸ್  �ಾ�ಣಣ್ವರ 
ತಂ. �ೕಖರಪಪ್ �, �ಾ�ಣಣ್ವರ �ೂಸಹಂ�ನ�ಾಳ್ 
(��ೕ) �ಾಮ�ೂ�ಳ್ ಕುಂದ�ೂೕಳ(�ಾ) 
�ಾರ�ಾಡ(�)-581113  

31.05.1993 ಗಂ 80.35 3�-ಇ 

46 RPC801636 ರು�ರ್ೕಶ �.ಎಂ 
ತಂ. �ಾ�ಾಕಷ್ಪಪ್�ಾನಣಣ್ವರ�ಾಳಗುಂದ 
(��ೕ)��ಾ�ಪ�ರ (�ಾ)�ವ�ಗಗ್೯�)-577428 

29.03.1998 ಗಂ 80.31 2ಎ-�ಾರ್ 

47 RPC800679 ರಂ��ಾ �ಾರು� �ಾಯಕ್ 
 ನಂ-10/1 ಸುಂಕ�ತ್ ಹಲ�ೕ�(��ೕ),��ಾದ್ಪ�ರ 
,�ಾರ�ಾರ-581355 

02.02.1999 �ಂ 80.14 2ಎ-ಮ 

48 RPC802998 ಕು�ಾರ �. 
ತಂ.�ೂಡಡ್ ಲ�ಕ್ೕ�ೌಡ �ಸೂತ್ರು �ೕಟ್  
�ಸೂತ್ರು(��ೕ) ಚುಂಚನಕ�ಟ್ �ೂೕಬ� 
�.ಆರ್.ನಗರ(�ಾ) �ೖಸೂರು(�)-571602 

06.03.1988 ಗಂ 80.11 2ಎ-�ಾರ್ 

49 RPC801270 ಬಸವ�ಾಜು ಎಸ್.  
ತಂ. �.�ವಣಣ್ ನಂ-548 �ವ�ಾಮ ಬ�ಾವ� 
�ನನ್ಲು�ಾರ್ಮ(��ೕ) �ಾಂಡವಪ�ರಮಂಡಯ್(�ಾ)(�)-
571435 

08.04.1993 ಗಂ 80.06 2ಎ-�ಾ�ೖ-ಇ 



11 
 

50 RPC802332 ಕೃಷಣ್� .ತ�ಟ್ 
ತಂ. ಗುಳಪಪ್ ��ಳ್ಖಂ�, �ಂಚಲಕ�ಟ್(��ೕ) 
�ಾ�ಾ�(�ಾ), �ಾಗಲ�ೂೕಡ(�)-587206 

30.05.1996 ಗಂ 80.04 2ಎ-�ಾರ್ 

51 RPC800567 ಸುಮಲ�ಾಎನ್.               
�ಡ�ೂೕಡು (��ೕ) ಬಲೂಲ್ರು, �ೕಲೂರು(�ಾ) 
�ಾಸನ(�)--573115 

19.07.1992 �ಂ 79.91 ಪ.�ಾ-ಮ 

52 RPC802151 �ೂೕ�ೕಶ್ ಎಸ್.�.                            
�ೂೕಮನಹ�ಳ್(��ೕ) �ಂಗಟ�ೕ� �ೂೕಬ�, 
ಕಡೂರು(�ಾ) �ಕಕ್ಮಗಳೂರು(�)-577138 

16.12.1993 ಗಂ 79.76 ಪ.ಪಂ-�ಾರ್ 

53 RPC800500 ��ಾಯ್�ರ್ೕ �.ಎಂ 
�ಾಳೂರು (��) ಮಧು��(�ಾ) 
�ಕಕ್ಮಗಳೂರು(�)-577122 

15.08.1994 �ಂ 79.64 ಪ.�ಾ-ಮ 

54 RPC802058 ಕುಸುಮ ಮ�ಾಬ�ೕಶವ್ರ �ಾಯಕ್ 
��ಾಕ್� ��ಾದ್ಪ�ರ �ಾರ�ಾರ-581355 

15.01.1995 �ಂ 79.60 2ಎ-ಮ 

55 RPC800470 �ಾ��ರ್ ತಳ�ಾರ 
�ೂಸೂರು ಕಣ�(��ೕ) ಗದಗ(�ಾ)  
(�) -582103 

05.06.1998 �ಂ 79.46 ಪ.ಪಂ-ಮ 

56 RPC802970 ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್�ಾಯಯ್ ಎಂ.ಎಸ್. 
ತಂ. �ದದ್�ಾಮಯಯ್ಮ�ಾ��ಾಳಯ್ ,ಯಳ�ಾಡು 
(��ೕ) ಹು��ಾರು(�ಾ) ಗದಗ(�)-572218 

13.11.1997 ಗಂ 78.68 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 
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57 RPC800527 ಹನುಮಪಪ್ ಯ��ಾಪ�ರ್      
ಹ�ಾರ್ಪ�ರ (��) ಗದಗ(�ಾ)(�)-582115 

04.05.1992 ಗಂ 78.64 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

58 RPC801287 �ಾ��ಾ�.ಎನ್.         
ತಂ.  ನ�ೕಂದರ್ �ೂಡಲೂರು ಕ�ಟ್ಮಡು 
�ಾರ್ಮ(��) ಮ��ೕ�(�ಾ)�ೂಡಗು(�)-571252 

17.02.1998 �ಂ 78.63 3ಎ-ಮ 

59 RPC801482 ಪ��ಾ �ೂಮಮ್ನ�ಾಳ್  
ಹಟಟ್ರ��ಾಳ(��ೕ) ಬಸವನ �ಾ�ೕ�ಾ�(�ಾ) 
�ಜಯಪ�ರ(�)-586122 

19.06.1997 �ಂ 78.37 2ಎ-ಮ 

60 RPC801752 ತುಂಗಮಮ್ ಬ��ೕ�                                   
ತಂ. ಈಶವ್ರಪಪ್ ಬ��ೕರ ಬನನ್�ೂಪಪ್ (��ೕ)  
�ರಹ�ಟ್ (�ಾ) ಗದಗ(�) -582112 

01.01.1988 �ಂ 78.18 2ಎ-ಮ 

61 RPC800119 �ಾಲಕೃಷಣ್ ಆರ್.                             
ತಂ. �ಾ�ೕಂದರ್ ಮಂಜು�ಾಥ ಕು�ೕರ ,3�ೕ�ಾರ್ಸ್ 
�ಾ�ಾ���ೕಟ್  �ಲ್ ��ೂರ್ೕಲ್ ಬಂಕ್ ಹ�ತ್ರ 
�ಾಮಮೂ�ರ್ ನಗರ ದೂರ�ಾ� ನಗರ �ಂಗಳೂರು-
5600016 

02.03.1991 ಗಂ 77.85 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

62 RPC800702 ಉ�ೕಶ್ �ಾಂಗ್                         
ತಂ. �ಾಂಡಪಪ್ �ಕೂಕ್ರು ಮು�ೂೕಳ(�ಾ) 
�ಾಗಲ�ೂೕಟ(�)-587313 

10.07.1995 ಗಂ 77.80 ಪ.�ಾ-ಇ 
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63 RPC802084 �ೂೕ�ೕ�ೌಡ �.�                                      
ತಂ. ಚ�ನ್ೕ�ೌಡ ಕ�ಾಬ್� �ಾರ್ಮ � �ೂನನ್ಲ�� 
(��ೕ) ಮದೂದ್ರು(�ಾ) ಮಂಡಯ್(�)-571433 

10.04.1992 ಗಂ 77.77 3ಎ-ಇ 

64 RPC801119 ಚನನ್ಯಯ್ �. ��ೕಮಠ                              
ತಂ. ಬಸಯಯ್��ೕ�ೂದಲೂರು (��ೕ) 
�ಾಗಲ�ೂೕಟ ��ಲ್-587111 

04.07.1992 ಗಂ 77.00 �ಾ.ಮ-�ೕ.�.ಅ 

65 RPC800605 ಆ�ಾ ಎನ್.                                       
�ೕಗ�ಾಳ  (��ೕ)  �ೂರಟ�� (�ಾ) 
ತುಮಕೂರು(�)-572138 

22.06.1994 �ಂ 76.96 ಪ.�ಾ-ಮ 

66 RPC801409 �ೖಲ�ಾ  ಎಂ.                                         
ಗಂ. �ಾ�ೕಂದರ್ಎಸ್.  ಅಂ�ೕಡಕ್ರ್ �ೂಸ�ೕ� 
�ಾಗಲ�ಾ� (�ಾರ್) �ಾಮ�ಾಜನಗರ-571117 

23.006.199
3 

�ಂ 76.28 ಪ.�ಾ-�ಾ.�ೖ- ಇ 

67 RPC802215 ಜಯ�ರ್ೕ ಕ�ಟ್ೕಮ�                          
ತಂ.�ೕ�ಂದರ್ಪಪ್ ಕ�ಟ್ೕಮ� ಅ�ಕ್ (��ೕ) 
�ಂದ�(�ಾ) �ಜಯಪ�ರ-586118 

03.04.1998 �ಂ 75.59 ಪರ್-1-ಮ 

68 RPC800434 ��ಾವ್�ಾ �ೕಗಂ                   
ತಂ.ರು�ೂಮ್ೕ�ದ್ೕನ್ �ರ್ೕ��ಾಸ ಸರಡ� 
ಕಲಬುರ�(�ಾ) (�)-585102 

02.06.1995 �ಂ 75.56 2�-ಮ 
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69 RPC800001 ಭರತ್ ಕು�ಾರ್                                      
ತಂ. ಹನುಮಂತಯಯ್ �ಾಮನಹ�ಳ್ ಕಂ��� 
�ೂೕಬ� �ಕಕ್�ಾಯಕನಹ�ಳ್ (�ಾ) 
ತುಮಕೂರು(�)-572228 

02.07.1980 ಗಂ 65.57 �ಾ/ಅಂ-ದೃ.�ಾ 

70 RPC800323 �ೕಣುಕಪಪ್ �.ಎಸ್.                                  
ತಂ. �ವ�ಂಗಯಯ್ � �ಾಳಯ್ಸಂ�� �ೂಸಹ�ಳ್ 
(��ೕ) ದಂ�ನ ��ಾರ �ೂೕಬ� ತುರು�ೕ��(�ಾ) 
ತುಮಕೂರು (�)-57225 

13.08.1994 ಗಂ 59.77 �ಾ-ಅಂ-ದೃ.�ಾ 

71 RPC801260 ಗಂ�ಾಧರ ಬಸಪಪ್ 
ತಂ.  ಬಸಪಪ್ �ನನ್�ಾಸರ �ಕಟ್ರ್ ನಂ.44 �ಾಲ್ಟ್ 
ನಂ.9�.  ನವನಗರ �ಾಗಲ�ೂೕ�-587103  

05.07.1990 ಗಂ 58.47 ಪ.�ಾ-ಅಂ-ದೃ.�ಾ 

72 RPC800543 ಸಂಪತ್ ಕು�ಾರ್  �.ಎನ್.        
ತಂ:�ಾರಯಣಪಪ್ ತಂ��ಾಳ �ಾರ್ಮ 
ಮ��ಾಳ(��ೕ) �ಾಲೂರು(�ಾ) �ೂೕ�ಾ(�)-
563130 

01.06.1992 ಗಂ 56.63 2ಎ-ಅಂ-ದೃ.�ಾ 

* �ಾ.ಮ: �ಾ�ಾನಯ್ಮ��, ಕ.ಮ: ಕನನ್ಡ�ಾಧಯ್ಮ, �ಾರ್- �ಾರ್�ೕ�ಾ, ಇ-ಇತ�, �ಾ.�ೖ- �ಾ��ೖ�ಕ, �ೕ.�.ಅ- �ೕಜ�ಾ��ಾ�ರ್ತಅಭಯ್�ರ್, ಅಂ-ಚ.�ೖ- 

ಅಂಗ�ಕಲಚಲನ�ೖಕಲಯ್, ಅಂ-ಶರ್.�ೂೕ- ಅಂಗ�ಕಲಶರ್ವಣ�ೂೕಷ, ಪ.ಪಂ- ಪ��ಷಠ್ಪಂಗಡ, ಪ.�ಾ- ಪ��ಷಠ್�ಾ�, ಪರ್-1- ಪರ್ವಗರ್-1 

                                                                                                                          ಸ�/- 
                                                                                                                                        ��ೕರ್ಶಕರು 

�ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� 
�ಾಲ್�ಾಗ್, �ಂಗಳೂರು 

 


