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ಔರ್ಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾರ
(ಷಹರಿಗೆ ಆಲಹಖೆ)

ಮಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಄ಧಿನಿಯಮ 2005 ರ
4(1)ಎ ಮಹಹಿತಿ
ಭಹಖ-1
ಮಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಄ಧಿನಿಯಮ 2005
ಔಲಂ 4(1)(ಎ) ಄ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಗಿಷಕತಿಿರಕ ಮಹಹಿತಿ
[01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರರೆಗೆ]
ರಔಟಿಸಿದರಕ

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ (ಶಿಿಮ),
2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್, ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-560010
ಆ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :-

ದೂರಹಣಿ ಷಂಖೆೆ:-

rtobngw-ka@nic.in

080-23324388
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ಪ್ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು,
ಬೆಂಖಳೂರಕ(ಶಿಿಮ), ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-560010.
ಔಲಂ 4(1)(ಎ) ಮಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಄ಧಿನಿಯಮ 2005
1) ಔಲ್ಲರ್ಹ ಲೆೈಷನ್ಸ್ :
ಔಲ್ಲರ್ಹ ಲೆೈಷನಿ್ಗೆ ಷಂಬಂಧಟಟ ಄ಜಿಾಖಳನಕು ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಮಕಖಹಂತರ ಄ಜಿಾದಹರರಕ
ಷೃಜಿಸಿ ಷಲ್ಲಿಷಬೆೇರ್ಹಗಿದಕು ಷದರಿ ಄ಜಿಾಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿರ್ಹಂಔದಂದಕ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಸಹಜರಹಗಿ
ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಄ಜಿಾಗೆ ಷಂಬಂಧಟಟ ದಹಕಲೆಖಳನಕು ದಗಿಸಿ ರಿಶಿೇಲರ್ೆಯಹದ ನಂತರ ಅನ್ಸ
ಲೆೈನ್ಸ

ರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ

ಸಹಜರಹಖಬೆೇರ್ಹಖಕತಿಿದಕು

ಷದರಿ

಄ಜಿಾದಹರರಕ

ರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ

ಈತಿಿೇರ್ಾರಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಮಕಖಹಂತರ ವಿತರಣೆಯಹಖಕತಿಿದೆ. ಅದುರಿಂದ ಆದರ್ೆು ಷಂಬಂಧ
ಟಟಂತೆ ಯಹುದೆೇ ಭೌತಿಔ ದಹಕಲೆಖಳು ಔಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಿರಕುದಿಲಿ. ಅದರೆ ಷದರಿ
ಮಹಹಿತಿಖಳು ಷಹರಥಿ-4 ತಂತಹರಂವದಲ್ಲಿ ಲಭ್ೆವಿರಕತಿದೆ.

2) ಡ್ೆೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಷನ್ಸ್(ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹ ತರ):
ಚಹಲರ್ಹ ಲೆೈಷನಿ್ಗೆ ಷಂಬಂಧಟಟ ಄ಜಿಾಖಳನಕು ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಮಕಖಹಂತರ ಄ಜಿಾದಹರರಕ
ಷೃಜಿಸಿ ಷಲ್ಲಿಷಬೆೇರ್ಹಗಿದಕು ಷದರಿ ಄ಜಿಾಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿರ್ಹಂಔದಂದಕ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಸಹಜರಹಗಿ
ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಄ಜಿಾಗೆ ಷಂಬಂಧಟಟ ದಹಕಲೆಖಳನಕು ದಗಿಸಿ ರಿಶಿೇಲರ್ೆಯಹದ ನಂತರ ಚಹಲರ್ಹ
ಕ್ಷಮತೆಯ ರಿೇಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಜರಹಖಬೆೇರ್ಹಗಿರಕತಿದೆ. ಷದರಿ ಄ಜಿಾದಹರರಕ ರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಈತಿಿೇರ್ಾರಹದಲ್ಲಿ ಷದರಿಯರಿಗೆ ಚಹಲರ್ಹ ಲೆೈಷನ್ನಕು ನಿೇಡಲಹಖಕತಿಿದೆ. ಅದುರಿಂದ ಆದರ್ೆು
ಷಂಬಂಧಟಟಂತೆ ಯಹುದೆೇ ಭೌತಿಔ ದಹಕಲೆಖಳು ಔಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂದಿರಕುದಿಲಿ. ಅದರೆ ಷದರಿ
ಮಹಹಿತಿಖಳು ಷಹರಥಿ-4 ತಂತಹರಂವದಲ್ಲಿ ಲಭ್ೆವಿರಕತಿದೆ.
ಔಲ್ಲರ್ಹ /ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹರ್ೆು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ೆಬ್ ಷೆೈಟ್: https://sarathi.parivahan.gov.in
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 ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳ ನವಿೇಔರರ್, ವಿಳಹಷ ಬದಲಹಣೆ ಮತಕಿ ನಔಲಕ
ನಿೇಡಕುದನಕು ಅನ್ಸ ಲೆೈನ್ಸ ಮಕಖಹಂತರ ಄ಜಿಾ ಷಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಿಶಿೇಲರ್ೆ ನಡ್ೆಸಿ
ನಿೇಡಲಹಖಕತಿಿದೆ.
 ಷಹರಥಿ-4

಄ನಕಶಹಾನದ

ೂಾ

ದಲ್ಲಿ

ಚಹಲರ್ಹ

ಲೆೈಷನಿ್ನ

ಮಹಹಿತಿಯನಕು

಄ಕ್ಷರಮಹಲೆಯ ಎ ಯಂದ ಝಡ್ ರೆಗಿನ ಡಿ.ಎಲ್ ಹಿಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಾಹಿಷಲಹಗಿದೆ.
 ಔಛೆೇರಿಯ ಹರ್ಷಾಔ ರದಿಯಂತೆ ಇ ಔಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ಹಂಔ

31-12-2020 ರ್ೆು

ಟಕಟ 35,047 ಲೆೈಷೆನ್ಸ್ಖಳು ಆರಕತಿೆ.
 ದಿರ್ಹಂಔ: 31-12-2020 ರ ಄ಂತೆರ್ೆು ೃತಿಿರ ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳು 11,340
ಅಗಿರಕತಿದೆ.
 ದಿರ್ಹಂಔ: 31-12-2020 ರ ಄ಂತೆರ್ೆು ೃತಿಿ ರಹಿತ ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳು 23,707
ಅಗಿರಕತಿದೆ.

 ದಿರ್ಹಂಔ: 31-12-2020

ರ ಄ಂತೆರ್ೆು ಔಂಡ್ೆಔಟರ್ ಚಹಲರ್ಹ ಄ನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳು 453

ಅಗಿರಕತಿದೆ

*****
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ಪ್ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಬೆಂಖಳೂರಕ(ಶಿಿಮ), ರಹಜಹಜಿನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-560010.
3) 2019 ಮತಕಿ 2020 ರ್ೆೇ ಷಹಲ್ಲನ ರಹಜಷವ ಖಕರಿ ಮತಕಿ ರಹಜಷವ ಷಂಖರಸಣೆಯ ತಃಖೆಿ

ಶಗ

಄ಧಿ

1-1-2019 ರಿಂದ
2019

31-03-2019
1-4-2019 ರಿಂದ
31-12-2019

ಟಕಟ

01-01-2019
31-12-2019
1-1-2020 ರಿಂದ

2020

31-03-2020
1-4-2020 ರಿಂದ
31-12-2020

ಟಕಟ

01-01-2020
31-12-2020

ಖಕರಿ (ರ್ೊೇಟಿ
ರೂ. ಖಳಲ್ಲಿ)

ಷಂಖರಹಿಷಲಹದ ಟಕಟ

ವೆೇಔಡಹರಕ

ರಹಜಷವ (ರ್ೊೇಟಿ

ರಖತಿ

ರೂ.ಖಳಲ್ಲಿ)

65.44

79.95

122.15%

223.05

192.23

89.18%

288.49

272.18

94.34%

74.34

81.85

110%

223.11

147.25

66%

297.45

229.1

77%

2019-2020 ರ ಅಥಿಾಔ ಸರ್ರ್ಹಷಕ ಶಾದಲ್ಲಿ ನಿಖಧಿಡಿಸಿದ ಖಕರಿ ರೂ 297.40 ರ್ೊೇಟಿಖಳು.
2020-21 ರ ಅಥಿಾಔ ಸರ್ರ್ಹಷಕ ಶಾದಲ್ಲಿ ನಿಖಧಿಡಿಸಿದ ಖಕರಿ ರೂ 297.48 ರ್ೊೇಟಿಖಳು.
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ಪ್ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಬೆಂಖಳೂರಕ(ಶಿಿಮ),ರಹಜಹಜಿನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-560010.
4) 2019 ಮತಕಿ 2020 ರ್ೆೇ ಷಹಲ್ಲನ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್(ಡಿ.ಎಸ್.ಎ.) ವಿರಖಳ ತ:ಖೆಿ

ತನಿಖೆ
ಮಹಡಿದ
಄ಧಿ

ದಹಕಲ್ಲಸಿದ ರಔರರ್ಖಳು

ಡಿಸಿದ

ಹಸನ
ಖಳು

ವ
ಹಸನ

ಸಿ.

ಸಿ.ಅರ್ ಟಕಟ

ಅರ್

.ಅರ್

1,249

2,572

126

11,665

2,874

ಖಳು

ರ್ಹೆಯಹಲ

ತೆರಿಗೆ

ದಂಡ

ಷೂಲಹತಿ

ಷೂಲಹತಿ

ರೂ.

ರೂ

ಯ

ಟಕಟ
ಷೂಲಹತಿ

ದಲ್ಲಿ

ರೂಖಳಲ್ಲಿ

ವಿಧಿಸಿದ
ದಂಡ

1-1-2019
ರಿಂದ
31-12-

2,698

96

48,75,439

1,05,98,010

8,55,000

1,63,28,449

2019
1-1-2020
ರಿಂದ
31-12-

30

2904

97

82,69,617

1,40,69,100

30,000

2,23,68,717

2020

ಅ) ಹಸನದ ಹಯಕಮಹಲ್ಲನೆದ ತಪ್ಹಷಣಹ ವಿರ
಄ಧಿ

ದಹಕಲ್ಲಸಿದ ರಔರರ್ಖಳು

ಷೂಲ್ಲಸಿದ
ದಂಡ(ರೂಖಳಲ್ಲಿ)

2019 (1-1-2019ರಿಂದ 31-12-2019)
1955
2020 (1-1-2020ರಿಂದ 31-12-2020)

2020

11,13,000
18.41.700
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(ಆ) ಹಸನದ ವಬು ಮಹಲ್ಲನೆದ ತಪ್ಹಷಣಹ ವಿರ
಄ಧಿ

ದಹಕಲ್ಲಸಿದ ರಔರರ್ಖಳು

ಷಂಖರಹಿಸಿದ ದಂಡ

2019 (1-1-2019ರಿಂದ 31-12-2019)

222

ರೂ 1,68,600

2020 (1-1-2020ರಿಂದ 31-12-2020)

114

ರೂ 2,85,200

ದಹಕಲ್ಲಸಿದ

ಷಂಖರಹಿಸಿದ

ರಔರರ್ಖಳು

ದಂಡ

2019 (1-1-2019ರಿಂದ 31-12-2019)

135

24,62,242

2020 (1-1-2020ರಿಂದ 31-12-2020)

92

32,59,666

(ಇ) ಹಸನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಔಭಹರ ಷಹಗಿಸಿದ ರಔರರ್ಖಳು
಄ಧಿ

5) ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಆಲಹಖೆಯಂದ ಸಿವೇಔರಿಸಿದ ಮನವಿಖಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಹಲರ್ಹ
ಲೆೈಷನ್ಸ್ ವಿರಕದು ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದು 1988ರ ಔಲಂ 19(1) ರ ಄ಡಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ೆೈಗೊಂಡಿರಕ ಔರಮದ ವಿರ.

ಪ್ಹರರಂಭ್ ಶಿಲಕು

-

ಸಿವೇಔರಿಸಿದ
ಟಕಟ ಲೆೈಷನ್ಸ್ ಖಳು

514

ಔಲಂ 19(1)ರಡಿ
಄ಮಹನತಿಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಲೆೈಷನ್ಸ್
ಖಳು

514

ಬಹಕಿ

-
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6) ಄ಧ್ಹೆಯ II ಷೆಕ್ಷನ್ಸ 4(1)(ಎ) ಮಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಄ಧಿನಿಯಮ 2005
ಷೆಕ್ಷನ್ಸ 4(1)(ಎ)ರಂತೆ ಲಭ್ೆವಿರಕ ಔಡತಖಳು
಄) ಷಹರಿಗೆೇತರ ವಿಭಹಖದ ದಿವಚಔರ ಹಸನದ ರ್ೊೇಂದಣಿ ಔಡತಖಳು
KA02E 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EL 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JM 0001 ರಿಂದ 9999

KA02H 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EN 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JP 0001 ರಿಂದ 9999

KA02J 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EQ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JR 0001 ರಿಂದ 9999

KA02K 0001 ರಿಂದ 9999

KA02ES 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JT 0001 ರಿಂದ 9999

KA02L 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EU 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JV 0001 ರಿಂದ 9999

KA02Q 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EW 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JY 0001 ರಿಂದ 9999

KA02R 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EY 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JZ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02S 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EY 0001 ರಿಂದ 9999

KA02KA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02U 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02KB 0001 ರಿಂದ 9999

KA02V 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HC 0001 ರಿಂದ 9999

KA02KC 0001 ರಿಂದ 9999

KA02W 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HE 0001 ರಿಂದ 9999

KA02KD 0001 ರಿಂದ 9999

KA02X 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HG 0001 ರಿಂದ 9999

KA02KJ 0001 ರಿಂದ 4775

KA02Y 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HJ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HL 0001 ರಿಂದ 9999

CAD 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EB 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HS 0001 ರಿಂದ 9999

CAI 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EC 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HU 0001 ರಿಂದ 9999

CKH 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EE 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HW 0001 ರಿಂದ 9999

CKE 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EG 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HY 0001 ರಿಂದ 9999

CKD 0001 ರಿಂದ 9999

KA02EJ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02HZ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02G 0001 TO

KA02EZ 0001 ರಿಂದ 9999

KA02JA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02GA TO

KA02JC 0001 ರಿಂದ 9999

(Progressing Series)

KA02JE 0001 ರಿಂದ 9999

Files of vehicles which are

KA02JG 0001 ರಿಂದ 9999

migrated from other region

8

KA02JK 0001 ರಿಂದ 9999

and other State)

ಅ) ಷಹರಿಗೆೇತರ ವಿಭಹಖದ ಲಗು ಮೇಟಹರಕ ಹಸನದ ರ್ೊೇಂದಣಿ ಔಡತಖಳು
KA02M 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MF 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MQ0001 ರಿಂದ 9999

KA02N 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MG0001 ರಿಂದ 9999

KA02MR0001 ರಿಂದ 3738

KA02P 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MH 0001 ರಿಂದ 9999

KA02Z 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MJ 0001 ರಿಂದ 9999

Files of vehicles which are

KA02MA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MK 0001 ರಿಂದ 9999

migrated from other region

KA02MB 0001 ರಿಂದ 9999

KA02ML 0001 ರಿಂದ 9999

,other State and advance

KA02MC 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MM0001ರಿಂದ 9999

fancy allotted

KA02MD 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MN0001 ರಿಂದ 9999

KA02ME 0001 ರಿಂದ 9999

KA02MP0001 ರಿಂದ 9999

ಆ) ಷಹರಿಗೆ ವಿಭಹಖದ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನದ ರ್ೊೇಂದಣಿ ಔಡತಖಳು
KA02

0001 ರಿಂದ 9999

KA02AC 0001 ರಿಂದ 9999

. Files of vehicles which

KA02B 0001 ರಿಂದ 9999

KA02AD 0001 ರಿಂದ 9999

are migrated from other

KA02D 0001 ರಿಂದ 9999

KA02AF 0001 ರಿಂದ 9999

region ,other State and

KA02AA 0001 ರಿಂದ 9999

KA02AG 0001 ರಿಂದ 9999

advance fancy registration

KA02AB 0001 ರಿಂದ 9999

KA02AH 0001 ರಿಂದ 7035

numbers allotted.

9

ಇ) 1985 ರಿಂದ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಮತಕಿ ರ್ೌಔರರಿಗೆ ನಿೇಡಿರಕ ೆೇತನ ುಷಿಔ
ಇ ಔಛೆೇರಿ ಪ್ಹರರಂಭ್ ಹದಹಗಿನಿಂದ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಮತಕಿ ರ್ೌಔರರಿಗೆ ನಿೇಡಿರಕ ೆೇತನದ
ವಿರಖಳ ಹಿ.

ಈ) ಕಜಹರ್ೆ ವಿಭಹಖದ ಜನರಲ್ ರ್ಹೆಷ್ ರಿಜಿಷಟರ್
ಇ ಔಛೆೇರಿ ಪ್ಹರರಂಭ್ದಿಂದಿರಕ ಕಜಹರ್ೆ ವಿಭಹಖದ ಜನರಲ್ ರ್ಹೆಷ್ ರಿಜಿಷಟರ್
(ಸಿಬಬಂದಿ ವಿಭಹಖ ಸಹಖೂ ಕಜಹರ್ೆ ವಿಭಹಖ)

ಉ) ರಸದಹರಿಖಳು
ರಸದಹರಿ ನಿೇಡಿರ್ೆ -[01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020]
ಹೊಸದು

ನವೀಕರಣ

ರದುು

ಪಂದದ ಹಸನ

-

1128

15

2023

ಷರಔಕ ಹಸನ

-

1229

07

1328

ಪಿಎಸ್ವಿ/ಇಐಬಿ

-

29

01

33

ರ್ಹೆಶನಲ್ ರ್ಮಾಟ್

-

165

11

194

730

-

63

ಎನ್ಪಿ ಆಥರೈಸೇಷನ್-

ಊ) ತಹತಹುಲ್ಲಔ ರ್ೊೇಂದಣಿ(01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020)
ಷಹರಿಗೆ ವಿಭಹಖ : 5718

ಷಹರಿಗೆೇತರ ವಿಭಹಖ: 8813

ಊ) ಄ಸಾತಹ ತರ ನವಿೇಔರರ್ದ ವಿರಖಳು:(01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020)
I) ಅಟೊೇರಿಕ್ಷಹ

:

III) ಮೇಟಹರ್ ರ್ಹೆಬ್:

V) ಬಷಕ್

:

7790
2759

II) ಮಹೆಕಿ್ ರ್ಹೆಬ್ : 820
IV) ಪಿ.ಎಸ್.ವಿ

:

32

61

VI) ಆ.ಐ.ಬಿ

:

15

VII) ಎಲ್.ಜಿ.ವಿ

:

3227

VIII)ಅಂಬಕಲೆನ್ಸ್ :

IX)ಎಂ.ಜಿ.ವಿ

:

1155

X) ಸೆಚ್.ಜಿ.ವಿ

34

: 1012

10

XI) ಆತರೆ

:

1198

ಟಕಟ:

18,103

ಎ) ಄ದೆಾರ್ದಲ್ಲಿರಕ ಹಸನಖಳು :
31-12-2018ರ ಄ಂತೆರ್ೆು ಄ದೆಾರ್ದಲ್ಲಿರಕ

427

ಹಸನಖಳು
1-1-2019ರಿಂದ 31-12-2019 ರ ತನಔ

73

಄ದೆಾರ್ಗೊಳಿಸಿದ ಹಸನಖಳು
1-1-2019ರಿಂದ 31-12-2019ರ ತನಔ

27

಄ದೆಾರ್ದಿಂದ ಬಿಡಕಖಡ್ೆಯಹದ ಹಸನಖಳು
31-12-2020ರ ಄ಂತೆರ್ೆು ಬಹಕಿ ಆರಕ

473

಄ದೆಾರ್ದಲ್ಲಿರಕ ಹಸನಖಳು
ಏ) ೃತಿಿ ರಮಹರ್ ತರಖಳು(ಟೆರೇಡ ಷಟಿಾಫಿರ್ೆೇಟ್ ಖಳು)
ಔರ
ಷಂ

ಡಿೇಲಸ್ಾ ಸೆಷರಕ

ಷಟಿಾಫಿರ್ೆೇಟ್

಄ಧಿ

ಷಂಖೆೆ

01

ಮ: ರವಿಂದಕ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಪ್ೆೈ

02

ಮ: ಮಹಕ್್ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ

03

ಟಕಟ

ಟೆರೇಡ್

ಮ. ಬಿರಡ್್ ಷೊಟೇನ್ಸ ಏಜೆನಿ್ಸ್

ಷಟಿಾಫಿರ್ೆೇ
ಟ್ಖ-ಳ
ಷಂಖೆೆ

02-11/99

10-01-2022

10

07-10/2001-02

26-08-2021

4

07-08/90-91

13-09-2021

6

01-06/2001

25-07-2021

15

11-19/2001

16-3-2022

48-54/2013

24-09-2021

48-49/93-94
50-51/96-97

04

ಮ: ಪ್ಹಿರ್ೆಟ್ ಏಜೆನಿ್ಸ್

05

ಮ: ಄ನಂತ ಬಜಹಜ್

7

11

06

ಮ:ರಕ್ಷಹ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ

59/2015

27-01-2021

1

07

ಮ: ಷೊಲಹರ್ ಟಿವಿಎಸ್

65-17/2016

23-03-2022

3

08

ರ್ೆಸೆಚ್ಟಿ ಪ್ೆೈಮ್

68-69/2017

19-11-2020

2

09

಄ತಿರ ಷಹಯ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ

74-78/2018-19

18-09-2021

4

16-17/2009-10

14-12-2020

2

79-80/2019-20

11-04-2021

2

1-05/2005-06

19-2-2022

5

1-2/2006-07

07-06-2021

2

26-30/2012

04-04-2022

5

31-32/2012-13

07-06-2021

2

33-42/2012

18-06-2021

10

3-4/2017

12-03-2022

2

5-6/2018

20-4-2021

2

18-07-2021

1

1-2/2019-2020

26-10-2020

2

01-03/2019

20-10-2021

10

ಮ: ಷುಂದ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ

11

ಮ: ಷಿಗಿರಿ ಅಟೊೇ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ.,

12

ಮ: ಬೆಂಖಳೂರಕ ವಿೇಲ್್

13
14
15
16

17

ಮ: ಮಹಂಡವಿೇ ಮೇಟಹಸ್ಾ

(75/18-19 ರದಕುಡ್ೆಸಿದೆ)

ಪ್ೆೈ
ಮ: ಷಕನಿೇಲ್ ಮಸಹಿ
ಮಹರ್ೆಾಟಿಂಗ್ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ.,
ಮ: ಪ್ೆೈಮ್ ಅಟೊೇ ರ್ಹರಪ್ಟಟ
ಮ: ಆರ್ೊೇಹ ಡಿಷೆೇಲ್
ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ.,

ಮ: ಒಂ ಷಹಯ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ

(3WL- E-cart)

09/19-20
(2w-Ele Vehicle)

18
19

ಮ ಸೆಚ್ ಎಸ್ ಅರ್ ಎಂಟರ್
ಪ್ೆೈಷಸ್
ಲ್್ ಎಲೆರ್ೊರೇಷೆಮ್

12

20
21

22

01-03/2020

01-03-2022

3

1-02/2019-20

16-08-2020

2

16-10-2021

2

ಗಿರೇನ್ಸ ಡಿಲೆೈಟ್ ಅಟೊಮೇಟಿವ್ಸ್
ಡೆಲ್ಫಿನಸ್ ಆಟೆ ೋಮ ೋಟಿವ್
ಟೆರ್ಹುಲಜಿ . ಪ್ೆೈ.ಲ್ಲ.

05/1-2020-21

ಷನ್ಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ

05/2-2020-21
(2w-Ele Vehicle)

ಏ) ಮೇಟಹರಕ ಹಸನಖಳ ಚಹಲರ್ಹ ತರಬೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳಿಗೆ ನಿೇಡಿರಕ ಄ನಕಜ್ಞಹ
ತರದ ವಿರ:
ಔರ ಷಂ
1

ಹಸನ ಚಹಲರ್ಹ ತರಬೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳು
ಒಂ ಷೂಯಾ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 639/1, ರ್ಹರಸ್, ಚಿಔುಷಂದರ,

ಲೆೈಷನ್ಸ್ ಷಂಖೆೆ ಮತಕಿ
಄ಧಿ
03/93-94
28-04-2023

ಟಿ.ಡಿ.ಸಳಿಿ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-57
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845363666
2

ಷಹಖರ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 471,ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

08/94-95
28-04-2024

ರ್ಹಮಹಕ್ಷಿಪ್ಹಳೆ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9740631654
3

ಐ.ಟಿ.ಐ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ತಕಮಔೂರಕ ರಷೆಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-22.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್:

4

14/1994-95
05-02-2025

ಬಹಲಹಜಿ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 1215/ 1 1ರ್ೆೇ ರಷೆಿ, ಮನಕನ,
ವಿಜಯನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-40..
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್9448510809

15/96-97
12-06-2021

13

5

ರ್ಹೆೇರಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 15,ಷಕಂಔದಔಟೆಟ ಬಸ್ ಷಹಟಪ್ಟ
ಸತಿಿರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-91

16/1996-97
05-01-2022

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 990162293
6

ಮಸಹವಿೇರ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ401,4ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ ಎಂಸಿಲೆೇಓಟ್,

05/2001-02
06-03-2022

ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-40
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9844088321
7

ರ್ೆೇತಹಜಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ, ನಂ. 9,
ರ್ಹೆೇರಿ ಲೆೇಓಟ್, ರ್ಹಖರಬಹವಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-72.

03/2001-02
18-11-2021

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845635224
8

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 19, ನಂದದಿೇ ಸೌಸಿಂಗ್
ರ್ಹಲೊೇನಿ,4ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಎಂ.ಸಿ ಲೆೇಓಟ್,

06/2003-04

ವಿಜಯನಖರ,

12-10-2023

ಬೆಂಖಳೂರಕ-40.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9886029267
09

ಷಹವಖತ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ.1,ಜೊೆೇತಿ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್, ಷರಷವತಿುರಂ,
ನಂದಿನಿ ಲೆೇಓಟ್,ಬೆಂಖಳೂರಕ-96.

05/2003-04
09-01-2023

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9620713675
10

ರರ್ಹವ ಮೇಹಚಹತವಹಲೆ,
ನಂ. 142, ಜಯರರ್ಹಶ್,ರ್ಹರಹಯರ್ ಪ್ಹಕ್ಾ
ಎದಕರಕ, ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ 40.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9900114023

11

ಬಹೂಜಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

04/2004-05
31-12-2025

14

ನಂ. 686,ಡ್ಹ:ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ, 6ರ್ೆೇ

01/2004-05

ಬಹಿಕ್, ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.

16-06-2024

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9343718760
12

ಮಧಕ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 250/579, ಎಂ ಬಿಟಿಟಲ್ಲಂಖಪ
ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್,ಮೂಡಲಪ್ಹಳೆ ಷಔಾಲ್,

04/2005-06
10-11-2025

ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 988013327
13

ಶಿಶಿರೇ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 22/2,ರತು ಮಸಲ್ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್, 1ರ್ೆೇ

02/2004-05
22-07-2024

ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,ಔಮಲಹನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-79
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 944804269
14

ಶಿರೇ ನಿವಹಂತ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 346, 6ರ್ೆೇ,ಡ್ಹ: ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ,

02/2005-06
31-05-2020

ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-10
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845771818
15

ಜೆೈ ಔರ್ಹಾಟಔ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 118,ರ್ಹರಹಯರ್ಪ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್,

03/2016-17
28-05-2026

ರಹಜ್ ಗೊೇಪ್ಹಲ ನಖರ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಪಿೇರ್ೆ
2ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 7411919907
16

ವಕಿಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 114,ರವಿ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್, ಪ್ೆೈಪ್ಟ ಲೆೈನ್ಸ ರಷೆಿ,

07/2006-07
16-11-2021

ಜೆ.ಸಿ.ನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-86
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್
17

ಹಿಮೇಶ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

04/2007-08

15

ನಂ. 79,ಬಹೆಡರಸಳಿಿ, ಮಹಖಡಿ ರಷೆಿ,

28-03-2023

ವಿವವನಿೇಡಂ ಪೊೇಸ್ಟ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-91
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880138753
18

ನೂೆ ೆಂಔಟೆೇವವರ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 2965, ಡಿ ಬಹಿಕ್, 2ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,

02/2008-09

ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.

15-06-2023

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9448685562
19

ುನಿತ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 896/33-34,2ರ್ೆೇ ಮಕಕೆರಷೆಿ, ಷಿಗಿರಿ
ಔಲಹೆರ್ ಮಂಟ ಎದಕರಕ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.

20

05/2008-09

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9901399304

16-02-2024

ಮಹರಕತಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

02/2000-01

ನಂ. 15, 2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, ಜೂಖನಸಳಿಿ,

09-05-2025

ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್
21

ನೂೆ ನಿವಹಂತ್ ಮೇ.ಹ.ತ ವಹಲೆ,
ಎಸ್.ಷಂಜಯ್ ಔಕಮಹರ್,ನಂ 81,
18ರ್ೆೇ ಄ಡಡ ರಷೆಿ, 20ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

05/2006-07

ಮಹರೆೇನಸಳಿಿ,ವಿಜಯನಖರ,

28-08-2021

ಬೆಂಖಳೂರಕ-40
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9036403324
22

ರ್ಹತಿಾಕ್ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 141/1,1ರ್ೆೇ ರ್ೆ ಬಹಿಕ್, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ
ರಷೆಿ,ಡ್ಹ: ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ,

16/96-97
04-08-2023

ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845194657
23

ವೆೇಕರ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

01/2010-11

16

ನಂ. 62/1,12ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, 2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್,

31-05-2025

ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845733199
24

ಚೆೇತನ್ಸ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ.88ಎಫ್, 2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, 2ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್, 7ರ್ೆೇ

03/2010-11
31-12-2025

ಎಫ್ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ುಶಹಪಂಜಲ್ಲ ಥಿಯ್ದೇಟರ್
ಸತಿಿರ, ರಹಜಹಜಿನಖರ, -ಬೆಂಖಳೂರಕ-10
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980595106
25

ಶಿರೇ ಬಹಲಹಜಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 191, 18ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, 7ರ್ೆೇ ಎ ಮಕಕೆ

01/2011-12
10-07-2021

ರಷೆಿ, 3ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, 4ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,
ಬಷೆೇವವರನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-79
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 994511235
26

ಸಿ ಎ ಅರ್ (ಸೆಚ್ಔೂೆಅರ್ಎಸ್)
ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ, ಎಂ.ಟಿ. ಷೆಕ್ಷನ್ಸ,
ಮೈಷೂರಕ ರಷೆಿ,

04/11-12
12-01-2022

ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್
27

ಶಿರೇ ನ್ಸ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 177, 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, 4ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್,
ರಹಮಔೃಶಣನಖರ, ನಂದಿನಿ ಲೆೇಓಟ್,

09/2012-13
17-09-2022

ಬೆಂಖಳೂರಕ-96.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9611467930
28

ನೂೆ ಡ್ೆಔುನ್ಸ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 78/3, ರ್ೆನರಹ ಬಹೆಂಕ್ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್,
ಒಔಳಿುರಂ ಮಕಕೆರಷೆಿ,

01/12-13
26-04-2022

17

ಬೆಂಖಳೂರಕ- 21.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9901056961

29

ಷನ್ಸ ರೆೈಸ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,,
ನಂ 98/1, iರೆೈಟ್ ಷೆೈಡ್,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-23.

04/2012-13
20-05-2022

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 8123314422
30

ಜೆೈ ಮಹರಕತಿ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 482, 8ರಷೆಿ, ಬಿಆಎಂಎಲ್ ಲೆೇಓಟ್,3ರ್ೆೇ

17/2013-14

ಷೆಟೇಜ್, ಬಷೆೇವವರನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.

17-02-2023

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845324356
31

ಶಿರೇ ರಹಗೆೇಂದರ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
8/14-ಎ,ನಂ2.ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್,
ಮಕದುರ್ಣ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್, 2ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

11/2012-13
06-11-2012

಄ತಿಿಖಕಪ್ೆಪ, ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9986953757
32

ಶಿರೇ ರಂಖ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 184, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
8ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, ಖಣೆೇವ ಬಹಿಕ್,

09/2012-13
27-08-2022

ಎಂ.ಎಲ್. ಲೆೇಓಟ್, ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9449565729
33

ಮಹನಸಿ ಮ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ
ನಂ 8/37,04/54 2ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ ರ್ಹಖರಭಹವಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

10/2012-13
06-11-22

18

ಗೊಂವಿಂದರಹಜ ನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-40
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9343330119
34

ನೂೆ ಬಹಲಕ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ.16, 21ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಮಹರೆೇನಸಳಿಿ,ವಿಜಯನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ.

03/2012-13
26-12-2021

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9848229749.

35

ಆಂದಹರ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ 198/5,3ರ್ೆೇ ಪ್ೆೇಸ್, 4ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, 1ರ್ೆೇ

06/2012-13
18-05-2022

ಮಕಕೆರಷೆಿ,1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ,ಮಂಜಕರ್ಹಥನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-22
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9902909713.
36

ಶಿರೇ ಄ನುೂಣೆೇಾವವರಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 43, ರ್ೆಂರ್ಣ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್, ಮೂಲಡಪ್ಹಳೆ,

05/12-13
08-03-2022

ರ್ಹಖರಬಹವಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-72.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9738610487
37

ಂದರ್ಹ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ398,4ರ್ೆೇ ಮಕಕೆರಷೆಿ,

08/12-13
17-09-2022

ಜೆ.ಸಿ.ನಖರ, ಬಷೆೇವವರನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ,
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9916445688
38

ಶಿರೇ ಷದಕಗರಕ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

04/2012-13

ನಂ.1, 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, ತಿಖಳರಪ್ಹಳೆ

20-02-2022

ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಔರಿಸೊೇಬನಸಳಿಿ,
ರೆೆನೂೆ ಲೆೇಓಟ್, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.

19

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 8105484117

39

ಮನಿಶ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ.1,7ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, 50 ಄ಡಿ ರಷೆಿ, ಮಕರ್ೆೇವವರ

16/2013-14

ಲೆೇಓಟ್, ಲಗೆಗರೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-50.

03-12-2023

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9241032220
40

ಷಹಯ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 18/ಎ, 17ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಮಂಜಕಶಿರೇ ರ್ಹಂಪ್ೆಿಕ್್,

03/2013-14
03-03-2024

ಎಫ್.ಎಫ್ ಲೆೇಓಟ್, ಲಗೆಗರೆ
ರಿಂಗ್ ರೊೇಡ್, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9611396974
41

ಶಿರೇ ಮಸದೆೇವವರ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 330, 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, ಸೆಖಗನಸಳಿಿ
ಬಸ್ ಷಹಟಪ್ಟ, ಸೆಖಗನಸಳಿಿ, ಬೆಂಖ 91.

02/2014-15
06-05-2024

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9141099940
42

ಷಹರಥಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
26/4 ಷಹೆಂಡಲ್ ಷೊೇಪ್ಟ
ಫ್ಹೆಔಟರಿ ರ್ೆಳಗೆ, ಮಟೊರೇ ಷೆಟೇಶನ್ಸ,

07/2014-15
19-04-2024

ರಹಜಹಜಿನಖ ಬೆಂಖಳೂರಕ-55.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9844062199
43

ಶಿರೇ ವಿರ್ಹಯಔ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

03/2015-16

ನಂ. 156, 1ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್, 6ರ್ೆೇ ಪ್ೆೇಸ್,

15-03-2021

ಡಬೂಿಸಿ ರಷೆಿ, ಮಸಹಖರ್ತಿನಖರ

20

ಬೆಂಖಳೂರಕ-44.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9986698880
44

ರ್ೆ.ಎಲ್.ಎನ್ಸ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 19, ಲಗೆಗರೆ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

04/2015-16
24-08-2024

ಪ್ಹಾತಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ 58.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9740773143
45

಄ಜಯ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 4214, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಷಕಬರಮರ್ೆನಖರ ಬಸ್ ಷಹಟಪ್ಟ ಸತಿಿರ,

03/16-17
30-08-2021

ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-21.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್
46

ಶಿರೇ ಮೇದಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

04/2015-16

75/ಎ,ನಂ. 62ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,

25-03-2021

5ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಡಬೂಿಸಿ ರಷೆಿ
ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9900241241
47

ಶಿರೇ ನಂದಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

02/2015-16

ನಂ. 56/76, 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ,

16-10-2025

ಡ್ಹ: ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ, ರರ್ಹವನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-21.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880872725
48

ಲಹಡ್ಾ ೆಂಔಟೆೇವವರ ಮೇಹಚಹತ

02/2016-17

ವಹಲೆ, ಷೆಟೇಜ್, 3ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್,ಬಷೆೇವವರ

09-08-2021

ನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.- 79
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9900241241
49

ಶಿರೇ ೆಂಔಟೆೇವವರ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

04/2016-17

ನಂ. 43, ರ್ೆನರಹ ಬಹೆಂಕ್ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್, ಶಿರೇ

30-01-2022

21

ಮಕರ್ೆೇವವರ ಎಷೆಟೇಟ್, ಬೆಂಖಳೂರಕ 58.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9900241241
50

ಶಿರೇ ಷಹಯ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 54, 1ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, ರ್ಹಖಪ ಬಹಿಕ್,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-21.

01/2016-17
10-07-2021

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9035692962
51

ಶಿರೇ ನಿಧಿ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 177, 2ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್,
ಗೊೇವಿಂದರಹಜನಖರ,
ವಿಜಯನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-40

KA022018DSL00001
22-03-2023

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9986526033
52

ಶಿರೇ ಮಟೊರೇ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 51, ಜಿ.ವಿ.ಸಿ ಭ್ನ,
಄ವವತನಖರ, 2ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,

KA022018DSL00002
15-07-2023

ರ್ಹಮಹಕ್ಷಿಪ್ಹಳೆ ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9108737039
53

ಮಹಂಡವಿೇ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ-.ಎ,113/24ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,
ಆಂಡಸಿರೇಯಲ್ ಟೌನ್ಸ,

02/2017-18
15-12-2022

ೆಸ್ಟ ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-44.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9844012212
54

ರಜವಲ್ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,

01/2017-18

ನಂ-.1,2045/81ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ,

21-05-2022

22

ವಿಜಯನಖರ ಔಿಬ್ ರಷೆಿ, ವಿಜಯನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-40.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9945629553
55

ಸಿದಕುಶಿರೇ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ 72,1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
4ರ್ೆೇ ಄ಡಡರಷೆಿ, 8ರ್ೆೇ ಫ್ೆೇಸ್, ರಹಜಹಜಿನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-560010

KA022019DSL0001
17-01-2024

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880056051
56

ಶಿರೇ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ. 10/12, 4ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್,
5ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಲೆೇಓಟ್,

KA022019DSL0002
21-03-2024

ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-40.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9482017418
57

ದಿ ಡ್ೆಔುನ್ಸ ಮೇಹಚಹತ ವಹಲೆ,
ನಂ 2, 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, ಬಿಸೆಚ್ಆಎಲ್
ಮಕಕೆ ಗೆೇಟ್ ಎದಕರಕ, ಮೈಷೂರಕ ರಷೆಿ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-560026.

KA022019DSL0003
25-08-2024

ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9844237710
58

ರಣಿೇತ್ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ ವಹಲೆ,
ನಂ 40/41 1ರ್ೆೇ ಮಸಡಿ, ರಹಜಿೇಗಹಂಧಿ
ನಖರ್ ೃತಿ ಲಗೆಗರೆ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಲಗೆಗರೆ
ಚೌಡ್ೆೇವವರಿ ನಖರ ಬೆಂಖಳೂರಕ-58

KA022020DSL00002
07-06-2025

ಮೇ: 9449999962
59

ಕಿರರ್ ಮೇ.ಹ,ಚಹ.ತ ವಹಲೆ
ನಂ 2/3 ಖರ್ತಿ ನಖರ ರಹಜಗೊೇಪ್ಹಲ್
ನಖರ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ ಪಿೇಣಹೆ 3ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್

KA022020DSL00001
22-04-2025

23

ಬೆಂಖಳೂರಕ-58
ಮ: 9035539333
60

ರವಿನಂದನ ಮೇ.ಹ,ಚಹ.ತ ವಹಲೆ
ನಂ 95 ರ್ೆನರಹ ಬಹೆಕ್ ಮಕಂದೆ, ಪ್ೆೈಪ್ಟ
ಲೆೈನ್ಸ ರಷೆಿ ಔಕರಕಬರಸಳಿಿ ೃತಿ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-560086

KA022020DSL00004
20-12-2025

ಮ: 9880674343
61

ನೂೆ ರ್ಹೆಶನಲ್ ಮೇ.ಹ.ಚಹ.ತ. ವಹಲೆ,
ನಂ. 153, ಷಸರ್ಹರ ನಖರ ಮಹೆಕ್್ ಮಕಲಿರ್
ಷೂುಲ್ ಎದಕರಕ, ನಂದಿನ ಲೆೇಓಟ್,

KA02020DSL00003
06-10-2025

ಬೆಂಖಳೂರಕ-96.
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845521132

ಷೂಚರ್ೆ: ಚಹಲರ್ಹ ತರಬೆೇತಿ ವಹಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಹಖಕ ತರಬೆೇತಿಗೆ ಷರ್ಹಾರದಿಂದ
ನಿಖಧಿಡಿಷಕ ವಕಲು ಇ ರ್ೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಮೇಟಹರ್ ಷೆೈಔಲ್

ರೂ 2200/-

ಅಟೊೇರಿಕ್ಷಹಖಳು

ರೂ 3000/-

ಲಗು ಮೇಟಹರಕ ಹಸನಖಳು

ರೂ 4000/-

ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳು

ರೂ 6000/-
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ಏ) ಇ ಔಛೆೇರಿ ಹೆಪಿಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಹಯಾ ನಿಾಹಿಷಕ ಹಯಕಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ
ರ್ೆೇಂದರಖಳ ವಿರಖಳು:
ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರ್ೆೇಂದರಖಳು

಄ನಕಜ್ಞಹ ತರ ಷಂಖೆೆ/಄ಧಿ

ಔಕವಹಲ್ ಆಟಿಸಿ, ನಂ. 39/40/31/2627/26ಎ ಄ಷೆಸ್ಮಂಟ್,

1015/2009-10

ನಂ. 1297, ರಿಂಗ್ ರೊೇಡ್ ಪ್ೆರೇಮನಖರ, ಲಗೆಗರೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.

28-07-2018

ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9880916959
ಟಿರನಿಟಿ ರ್ಹರ್ ರ್ೆೇರ್ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ., ಮತಕಿ
ಆಟಿಸಿ, ಖಹತಹ ನಂ. 66, ಷೆೈಟ್

1043/2009-10
6-11-2018

ನಂ. 52/1, ರ್ೊಟಿಟಗೆ ಪ್ಹಳೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-91
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9945865602
ಮಹಂಡವಿ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ., ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. 125, ನವೇದಯ ಸೆಚ್ಬಿಸಿಎಸ್,

1044/2009-10
23-11-2018

4ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್, ೆಸ್ಟ ರಷೆಿ, ರಹಜಹಜಿನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-44. ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9945235515
ಷತಿೇಶ್ ಷವಿೇಾಸ್ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

446/2001-02

ನಂ. 1195/7, ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ,

29-09-2019

ರರ್ಹವನಖರ,-21. ಬೆಂಖಳೂರಕ
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9880941888
ಟಿರನಿಟಿ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

572/2003-04

ನಂ. 36, 4ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್, ಬಷೆೇವವರ ನಖರ,

20-06-2018

ಬೆಂಖಳೂರಕ. ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9845972695
ಔೃಪ್ಹನಿರ್ೆೇತನ್ಸ ಷವಿೇಾಸ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

988/2008-09

ನಂ. 45, ತಿಮಮಯೆ(ಪಿ)

20-03-2018

ಲೆೇಓಟ್, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಬಷೆೇವವರ ನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-79. ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9916563336
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ಸಶಾ ಆಟಿಸಿ, ನಂ. 7, ಮಹಔಾಂಡ್ೆೇವವರ ನಖರ,

917/2008-09

ರ್ೆಂಪ್ಹ ಄ಖರಸಹರ, ಬಿನಿುಪ್ೆೇಟೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-53.

18-06-2017

ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9900016264
ಶಿರೇ ಔೃಶಣ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

688/2004-05

ನಂ. 29, ಮಹಖಡಿ ಮೈನ್ಸ ರೊೇಡ್,

23-01-2020

ಗೊೇವಿಂದರಹಜನಖರ, -ಬೆಂಖಳೂರಕ40.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9036115430
ಮಹಂಡವಿ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

550/02-03

ನಂ. 2/106,17ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್,

14-02-2018

ಮಹಖಡಿ ರ್ಹಡ್ಾ ರೊೇಡ್, ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-40.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 8147853581
ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಟೊೇ ಔನ್ಲೆಟಂಟ್ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

222/97-98

ಪ್ಹದರಹಯನುರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-26.

9-2-2019

ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9845871476
ರ್ಫ್ೆಕ್ಟ ಆಟಿಸಿ/ೆೈಭ್ ಪ್ೆಟೊರೇಪ್ಹಯಂಟ್,
ನಂ. 583/ಸಿ, 3ರ್ೆೇ ಸಂತ, 4ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್,

879/2007-08
3-2-2020

ಬಷೆೇವವನಖರ. ಬೆಂಖಳೂರಕ,-79
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9742748687
ಆಂಟರ್ ಷೆಟೇಟ್ ಆಟಿಸಿ, 727,ಎ ಮೇದಿ ಅಷಪತೆರ ರಷೆಿ, ೆಸ್ಟ ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ

1020/2009-10
16-08-2018

ರೊೇಡ್,ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9880540091
ಡಿವಿಜನಲ್ ಔಂಟೊರೇಲರ್,
ಬಿಎಟಿಸಿ ಡಿ-3,ಪೊೇಷಕಮನಸಳಿಿ, ಶಿರೇಖಂಧರ್ಹಲ್,

1162/2011-12
6-1-2018

ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 7760907861
ಶಿರೇ ಬಹಲಹಜಿ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. 16, 2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, 2ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಜೂಖನಸಳಿಿ, ಪೊೇಸ್ಟ

47/93-94
25-10-2017
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ಅಫಿೇಸ್ ಸತಿಿರ, ರಹಜಹಜಿನಖರ ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9844108904
ಷಂಜಯ್ ಈತ್ವ್ಸ ಸಿಪೇಡ್ ೆೇಸ್

969/2008-09

ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ, ನಂ. 643/ಡಿ, 4ರ್ೆ ರ್ಹರಸ್,

17-12-2017

8ರ್ೆೇ ಬಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ೆಸ್ಟ ಅಫ್
ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ, 3ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,
2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, ಬಷೆೇವವರನಖರ
ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9945688208
ಶಿರೇ ರಂಖರ್ಹಥ ಆಟಿಸಿ, ನಂ. 16/3,
33ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, ಪೊೇಸ್ಟ ಅಫಿೇಸ್ ಎದಕರಕ,

1454/2015-16
3-11-2021

2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ 10.ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9844109395
಄ಣೆೇರ್ಹರ್ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ23, ಮಹಖಡಿ. ರಷೆಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ

1266/2013-14
19-05-2019

ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 8884100266
಄ದೆವೈತ್ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಮತಕಿ ಹಯಕ

823/2006-07

ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,

21-02-2019

ನಂ. 167/31-1,3ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಆಂಡಸಿರೇಯಲ್ ಟೌನ್ಸ, ೆಸ್ಟ ಅಫ್
ರ್ಹಡ್ಾ ರೊೇಡ್, ಫ್ೆೈರ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಸತಿಿರ
ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-44.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9620031731
ರಂಖರ್ಹಥ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,

1027/2009-10

ನಂ. 5, ೆಸ್ಟ ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ, ರಹಜಹಜಿನಖರ,-

8-9-2018

ಬೆಂಖಳೂರಕ-44 ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9743231948
ಸರಿಮಕನಿ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,
ನಂ. 35/6., ರ್ೆಐಎಡಿಬಿ ರಷೆಿ,1ರ್ೆೇ ಫ್ೆೇಸ್,

701/2005-06
16-6-2014
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ಪಿೇರ್ೆ ಆಂಡಸಿರಯಲ್ ಏರಿಯಹ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-68.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9482713562
ರದರಹಜ ಷವಿೇಾಸ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ,

136/97-98

ನಂ. 596, 1ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

24-09-2018

ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ, ರಹಜಹಜಿನಖರ 2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್, ಬೆಂಖಳೂರಕ10.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9845127075
ಎಎಫ್ ಆಟಿಸಿ,

989/2008-09

ನಂ. 17/01, ಷಲಂ ರ್ಹಂಪ್ೌಂಡ್, ಸೊಷಸಳಿಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

20-03-2018

ಪ್ಹದರಹಯನುರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ—26
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9342843969
ಈದಯಗಿರಿ ಆಟಿಸಿ ಷವಿೇಾಸ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ,
ನಂ. 138, ಬಿ ಲಗೆಗರೆ, 3ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್, ಆಂಡಸಿರೇಯಲ್

1070/2010-11
3-6-2019

ರ್ೆಐಎಡಿಬಿ,ಏರಿಯಹ, 829ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್
ಪಿೇರ್ೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9036616541
ಷಂದಹೆ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. 460ಬಿ, 4ರ್ೆೇ ಪ್ೆೇಸ್, ಪಿೇರ್ೆ ಆಂಡಸಿರೇಯಲ್

1105/2010-11
1-2-2020

ಟೌನ್ಸ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9535891596
ಸರಿಸರ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. 16/12À ಸೆಖಗನ ಸಳಿಿ, ಷಕಂಔದಔಟೆಟ,

1110/2010-11
6-3-2020

ಬೆಂಖಳೂರಕ-91.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9113661521 /9449671895
ಶಿರೇ ಸನಕಮಹನ್ಸ ಷವಿೇಾಸ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ,

1205/2012-13

ನಂ. 10, 3ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್, ಎಸ್ಎಸ್ಐ

26-9-2018
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ಏರಿಯಹ ರಹಜ್ಔಕಮಹರ್ ರಷೆಿ,
ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-10.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9341279300
ಅರ್.ಜಿ.ಷವಿೇಾಸ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

1481/15-16

ನಂ. 38, ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

24-01-2019

ೃಶಭಹತಿ ನಖರ, ರ್ಹಮಹಕ್ಷಿಪ್ಹಳೆ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ. ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 8050207808
ಷನ್ಸವಿೇಲ್ ಄ಲೆೈನ್ಸಮಂಟ್ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,

314/2000-01

ನಂ. 60, 26, 1ರ್ೆೇ ಎ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಮಸಹಲಕ್ಷಿಮೇ ಲೆೇಓಟ್, ೆಸ್ಟ

10-05-2018

ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ ರೊೇಡ್,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9449345588
ಟಿಎಲ್ಅರ್ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. 93, ಮಹಖಡಿ ರಷೆಿ, ರ್ಹಡ್ಾ ರೊೇಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ,

719/2005-06
2-11-2020

ಬೆಂಖಳೂರಕ-44.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9886047374
ಬಿಮಲ್ ಅಟೊೇ ಏಜನಿ್ಸ್ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,
ನಂ. ಎ5 2ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,

1252/2013-14
9-4-2019

2ರ್ೆೇ ಸಂತ, ಪಿೇರ್ೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9945235285
ಬಷೆೇವವರ ಆಟಿಸಿ

1299/13-14

ರ್ೆೇರ್ ಅಫ್ ಗೌಡ್ಹಸ್ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ ಬಂಕ್,

25-11-2016

ನಂ. 329/13, ೆಸ್ಟ ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ,
ವಿಜಯನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-40.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9686919798
ಆಂಡ್ೊೇ ಅಟೊೇಗಹೆಸ್ುೆಯ್ದಲ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ, ನಂ.
116, ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಪ್ೆಟೊರೇಲ್
ರ್ಹಮಹಕ್ಷಿಪ್ಹಳೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.

1107/2010-11
24-2-2020
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ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9844804329

ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ರ್ೆಂಪ್ೆೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲಹುರ್,

1328/2014-15

ಬೆಂಖಳೂರಕ. ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9844942048

2-5-2017

ಷಹರಥಿ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,

1360/14-15

ಆಷಹುನ್ಸ ದೆೇಷಹಾನದ ಎದಕರಕ,

4-12-2017

ಬೆಂಖಳೂರಕ.ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9916001001
ಬಹಲಹಜಿ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,
ತಿರೆೇಣಿ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ ಬಂಕ್, ಄ಯೆಪ
ಟೆಂಲ್ ರಷೆಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9845371166
ರವಿೇಂದಕ ಟೊಯೇಟೊ, ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,

1358/14-15

ನಂ. 25, ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ, ಆಷಹುನ್ಸ ಎದಕರಕ,

20-11-2017

ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-22.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 7760998061
಄ಭಿ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,

1461/15-16

ನಂ. 53, 14ರ್ೆೇ ಸಿ ರ್ಹರಸ್, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಖ, ಮಸಹಲಕ್ಷಿಮೇುರಂ,

26-11-2018

ಬೆಂಖಳೂರಕ- 86.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9880067133
ಔಕಮಹರಪ್ಹಕ್ಾ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ, ರ್ೆೇರ್

498/2002-03

ಅಫ್ ಅರ್.ರ್ೆ. ಅಟೊೇ ಗಹೆಸ್,

30-08-2017

ನಂ. 48, ರ್ಹಮಹಕ್ಷಿಪ್ಹಳೆ, ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ84.ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9741813317
ಪ್ೆರಸಿಡ್ೆಂಟ್ ಫ್ೆಡರೆೇಶನ್ಸ ಅಫ್ ಔರ್ಹಾಟಔ ಲಹರಿ ಒನಸ್ಾ

1610/16-17

಄ಷೊೇಸಿಯ್ದೇಶನ್ಸ ಮತಕಿ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ

19-1-2020

ರ್ೆೇಂದರ,ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಡಿೇಲರ್-1, ಗೊರಖಕಂಟೆಪ್ಹಳೆ,
ಯವಂತುರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-22.
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ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9900492414

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಿಮ ೆಂಔಟೆೇವವರ ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇರ್

1277/13-14

ಅಫ್ ಅರ್.ರ್ೆ ಷವಿೇಾಸ್. ಷೆಟೇಶನ್ಸ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ ಬಂಕ್ ನಂ. 8/2,

31-07-2016

಄ಖರಸಹರ ದಹಷರಸಳಿಿ, ಗಹಂಧಿ ಲೆೇಓಟ್, ಮಹಖ ರಷೆಿ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-79.ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 3986252525
ಎ1 ಹಯಕಮಹಲ್ಲನೆ ತಪ್ಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರ,
ನಂ. 200, ಸೊಷಸಳಿಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,
ಪ್ಹದರಹಯನುರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9880087872
ಡ್ಹ: ವಿರ್ೊೇದ್ಔೃಶಣ ಸೆಚ್.ಜಿ, ಮ:ರಹಗೆೇಂದರ ಆಟಿಸಿ,
ತಕಮಔೂರಕ ರಷೆಿ, ಬೆಂಖಳೂರಕ.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9341230964
ಲ್ಲಬರ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ ಬಂಕ್ & ಆಟಿಸಿ
ನಂ 101, 3ರ್ೆೇ ಸಂತ, ಪಿೇರ್ೆ ಆಂಡಸಿರಯಲ್
ಏರಿಯಹ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-58
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9535891596
ಲಕ್ಷಿಮ ಆ ಟಿ ಸಿ ರ್ೆೇರ್ ಅಫ್ ಷಹಖರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷೆಟೇಶನ್ಸ,ನಂ 2,
ಔರಿಒಬನಸಳಿಿ, ಄ಂದರಸಳಿಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ರ್ಹಖಷಂದರ ಄ಂಚೆ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ-73
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9535891596
ಷಹವತಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಷಸ್ ಮತಕಿ ಆಟಿಸಿ,
ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಡಿೇಲರ್,
8ರ್ೆೇ ಮೈಲ್ಲ, ತಕಮಔೂರಕ ರಷೆಿ,
ರ್ಹಖಷಂದರ ಄ಂಚೆ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-57
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ 9964129847
ರಹಜಕ ಜಿ.ಸಿ. & ಆಟಿಸಿ,
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ನಂ 16/1,2ರ್ೆೇ ಬಹಿಕ್.. 12ರ್ೆೇ ಮೈನ್ಸ,
ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-10
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ: 9742802449
ರವಿೇಂದಕ ಮೇಟಹ ಸ್ಾ ಪ್ೆೈ ಲ್ಲ. & ಆಟಿಸಿ,
ನಂ 59, ನೂೆ ನಂ 68.ಆಂಡಸಿರಯಲ್ ಷ, 1 ಮತಕಿ 2ರ್ೆೇ ಷೆಟೇಜ್,
ರಹಜಹಜಿನಖರ, ಬೆಂಖಳೂರಕ-22.
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ:
ರಂಖರ್ಹಥ ಷೆಟೇಶನ್ಸ & ಆಟಿಸಿ,
ನಂ 38&39, ಮಹಳಗಹಲ ವಿಲೆೇಜ್,
60 ಄ಡಿ ರಷೆಿ, ಟೆಟೇಗಹರಪ್ಹಳೆ
ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ಔನಔನಖರ,ಬೆಂಖಳರಕ-79
ಮಬೆೈಲ್ ಷಂಖೆೆ9743231948.

ಷೂಚರ್ೆ:ಮಟಹರಕ ಹಸನಖಳನಕು ತಪ್ಹಸಿಸಿ ಹಯಕಮಹಲ್ಲನೆ ನಿಯಂತರರ್ದ ರಮಹರ್
ತರ ನಕು ನಿೇಡಲಕ ಷರ್ಹಾರದಿಂದ ನಿಖಧಿಡಿಸಿರಕ ವಕಲು ಇ ರ್ೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಮೇಟಹರ್ ಷೆೈಔಲ್

ರೂ 50/-

ಅಟೊೇರಿಕ್ಷಹಖಳು

ರೂ 60/-

ಲಗು ಮೇಟಹರಕ ಹಸನಖಳು

ರೂ 90/-

ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳು

ರೂ 120/-

. ಔಛೆೇರಿ ಹೆಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ರೆಟೊರೇಫಿಟ್ ಮಂಟ್ ರ್ೆೇಂದರಖಳ
ಮಹಹಿತಿ.
ರೆಟೊರೇಫಿಟ್ ಮಂಟ್ ರ್ೆೇಂದರಖಳು

ಲೆೈಷನ್ಸ್ ನಂಖೆೆ/಄ಧಿ

ಬಲದೆೇವ್ಸ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಷಸ್¸
ನಂ. 1443, 13ರ್ೆೇ ರ್ಹರಸ್,
13ರ್ೆೇ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ, ೆಸ್ಟ ಅಫ್ ರ್ಹಡ್ಾ ರಷೆಿ,

46/2004-05

2ರ್ೆೇ ಸಂತ, ಮಸಹಲಕ್ಷಿಮೇುರಂ,

30-09-2019

ಬೆಂಖಳೂರಕ-86.ಮಬೆೈಲ್ ನಂ 9900521131
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ಅಟೊೇ ಗಹೆಸ್ ಔರ್ೆವನಷನ್ಸ,ನಂ 10/42,
ಮಹಖಡಿ ಮಕಕೆ ರಷೆಿ,10ರ್ೆೇ ಸಿ ರ್ಹರಸ್,
ರಹಜಹಜಿನಖರ,ಬೆಂಖಳೂರಕ-23

10/18-19

ಮಬೆೈಲ್ ನಂ 9341929983

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಬೆಂಖಳೂರಕ (ಶಿಿಮ), ರಹಜಹಜಿನಖರ,
ಬೆಂಖಳೂರಕ

