
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ಕಹಿಬೇವು 5

ನೇರಳೆ 10

ಸಾಗುವಾನಿ 200

ನೆಲಿ್ಲ 5

ಸಂಪಿಗೆ 5
ಮಹಾಗನಿ 200

ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 5

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 5

ಒಟ್ಟು 435
ಬೇೇಂಗಾ 10

ನೇರಳೆ 20

ಸಾಗುವಾನಿ 210

ನೆಲಿ್ಲ 20

ಗೇರು 25

ಸಂಪಿಗೆ 10
ಮಹಾಗನಿ 145

ಮುರಿಯ 10

ಒಟ್ಟು 450
ಕಹಿಬೇವು 11

ನೇರಳೆ 6

ಸಾಗುವಾನಿ 210

ನೆಲಿ್ಲ 20

ಹುಣಸೆ 12
ಮಹಾಗನಿ 160

ವಾಟೆಹುಳಿ 10

ಗೇರು 8

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 20

ಒಟ್ಟು 457

  _   _   _   _

ೆವೀಣ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು

ಶೆ್ೀ ಕ್ಷ ೀತೆ್  ಧಮಮಸಥ ಳ 

ಗೆಾಮಾಭಿವೃದ್ದದ  ಯೀಜನೆ 

ಹೆಬೆಿ  ವಲ್ಯ

  _3 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಹೆಬೆಿ ಹೆಬೆಿ

  _   _   _   _ ಕಚ್ಚೂ ರು ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _2 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಕಚ್ಚೂ ರು ಕಚ್ಚೂ ರು

 _  _  _  _ ಹೆಬೆಿ  ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್  _

ºÉ©æ ªÀ®AiÀÄ

1 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಹೆಬೆಿ ಹೆಬೆಿ

À̧¹UÀ¼À
À̧ASÉå

Geo Tag 

Reference
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁw

¸À¹UÀ¼À
¸ÀASÉå Geo Tag Reference ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁw
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PÀæ.
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ಕಹಿಬೇವು 1

ನೇರಳೆ 30

ಸಾಗುವಾನಿ 149

ನೆಲಿ್ಲ 20

ಗೇರು 40

ಹುಣಸೆ 20

ದೂ 20

ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 10
ಮಹಾಗನಿ 90

ರಕತ ಚಂದನ 10

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 10

ಒಟ್ಟು 400
ಕಹಿಬೇವು 5

ಬೇೇಂಗಾ 25

ಸಾಗುವಾನಿ 195

ದೂ 25

ಗೇರು 30
ಮಹಾಗನಿ 75

ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 5

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 40

ಒಟ್ಟು 400
ಹುಣಸೆ 30

ವಾಟೆಹುಳಿ 30

ಅತ್ತತ 50

ನೆಲಿ್ಲ 10

ಸಂಪಿಗೆ 10
ಮಹಾಗನಿ 170

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 40

ದೂ 30

ಗೇರು 50

ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 20

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 10

ಒಟ್ಟು 450

  _   _   _   _
ಚೇತ್ನ್ ಕಮಾರ್ 

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬೆಳೆವ , ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
  _6 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಹೆಬೆಿ ಹೆಬೆಿ

  _   _   _   _ ಶ್ವಪುರ ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _5 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಶ್ವಪುರ ಶ್ವಪುರ

  _   _   _   _ ಮುದೆಾಡಿ ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _4 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಮುದೆಾಡಿ ಮುದೆಾಡಿ
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ಬೇೇಂಗಾ 50
ಮುರಿಯ 25
ಸಾಗುವಾನಿ 150

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 50
ಮಹಾಗನಿ 150
ಶೆ್ ೀಗಂಧ 25
ಒಟ್ಟು 450
ದೂ 20
ಅತ್ತತ 10

ಸಾಗುವಾನಿ 220
ನೆಲಿ್ಲ 110
ಮುರಿಯ 10
ಮಹಾಗನಿ 10
ಹುಣಸೆ 10
ವಾಟೆಹುಳಿ 10
ಒಟ್ಟು 400

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 100

ಗೇರು 10

ಸಾಗುವಾನಿ 150

ಅತ್ತತ 10

ಬೇೇಂಗಾ 10

ದೂ 10
ಮಹಾಗನಿ 50

ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 10

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 50

ಒಟ್ಟು 400
ಮುರಿಯ 10

ಅತ್ತತ 10

ಸಾಗುವಾನಿ 304

ನೆಲಿ್ಲ 20

ದೂ 35

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 38

ಸಂಪಿಗೆ 7

ಹುಣಸೆ 20
ಬಿಲ್ವ ತೆ್ರ 6

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 50

ಒಟ್ಟು 500

  _   _   _   _
ಸಂತ್ರಕಟೆೆ  ಹಾಲು ಉತ್ಪ ದಕರ 

ಸಂಘ ಸಂತ್ರಕಟೆೆ
  _10 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಕ್ೇಂಜೂರು ಕಳ್ತತ ರು

  _   _   _   _ ಚಾರ  ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _9 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಚಾರಾ ಚಾರ

  _   _   _   _ ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಚರ್್ಮ ಹೆಬೆಿ   _8 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಹೆಬೆಿ ಹೆಬೆಿ

  _   _   _   _
ನಾಗಕನಿನ ಕಾ ದೇವಸಾಥ ನ 

ಅರಸಮಮ ನಕಾನು
  _7 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಶೇಡಿಮನೆ ಶೇಡಿಮನೆ
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ಮುರಿಯ 169
ಅತ್ತತ 60

ಸಾಗುವಾನಿ 230
ಶೆ್ ೀಗಂಧ 40

ಒಟ್ಟು 499
ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 53

ದೂ 10
ಸಾಗುವಾನಿ 150
ನೆಲಿ್ಲ 9

ಅತ್ತತ 10
ಮಹಾಗನಿ 150
ರಕತ ಚಂದನ 8
ಶೆ್ ೀಗಂಧ 10

ಒಟ್ಟು 400
ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 250

ದೂ 50
ಬೇೇಂಗಾ 50
ಅತ್ತತ 25
ಶೆ್ ೀಗಂಧ 25

ಒಟ್ಟು 400
ಮುರಿಯ 54
ನೇರಳೆ 10
ಸಾಗುವಾನಿ 226

ಸಂಪಿಗೆ 10
ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 100
ಒಟ್ಟು 400
ಗೇರು 50
¨ÉÃAUÁ 100
ಮಹಾಗನಿ 50

ಒಟ್ಟು 200
ಗೇರು 47

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 159

ಅತ್ತತ 100

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 50

ಧೂ 100

ಒಟ್ಟು 456

  _   _   _   _
ಕ: ಗೀತ್ಪ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು

ಧಮಮಸಥ ಳ ಗೆಾಮಾಭಿವೃದ್ದಧ  

ಯೀಜನೆ ಮುದೆಾಡಿ ವಲ್ಯ

  _16 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ನಾಡ್ಪ ಲು ನಾಡ್ಪ ಲು

  _   _   _   _ ನಾಡ್ಪ ಲು ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _15 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ನಾಡ್ಪ ಲು ನಾಡ್ಪ ಲು

  _   _   _   _
ಜವಾಹರ ನವೀದಯ  

ವದಾಾ ಲ್ಯ ಚಾರಾ
  _14 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಚಾರಾ ಚಾರಾ

  _   _   _   _
ರೀಟರಿ ಕಿಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ 

ಹಿಲ್ ಟೆ ಸೆ್ಟ
  _13 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಮಣಿಪಾಲ್   _

  _   _   _   _ ನಾಲ್ಕೂ ರು ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್   _12 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ನಾಲ್ಕೂ ರು ನಾಲ್ಕೂ ರು

  _   _   _   _
ಸೇಂಟ್ ಪಿೀಟಸ್ಟ್ಮ ಚರ್್ಮ 

 ಪೇತೆ್ತ , ಚೇಕಾಮಡಿ
  _11 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕಾಕಮಳ ಚೇಕಾಮಡಿ ಚೇಕಾಮಡಿ
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ªÀÄÄjAiÀÄ 6

zÀÆ¥À 100

ಅತ್ತತ 100

¨ÉÃAUÁ 63

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 131

ಒಟ್ಟು 400
ಧೂ 34

ಅತ್ತತ 15

ಹೊಳೆ ದಾಸವಾಳ 200

ಶೆ್ ೀಗಂಧ 54

ಮಹಾಗನಿ 100

ಒಟ್ಟು 403

7500ºÉ©æ ªÀ®AiÀÄ MlÄÖ

  _   _   _   _
ದುಗಾಮರಮೇಶ್ವ ರಿ ದೇವಸಾಥ ನ 

ಕೇಂಜಾಡಿ
  _18 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕೇಂದಾಪುರ ಬೆಳೆವ ಅಲ್ಬಾ ಡಿ

  _   _   _   _ ಬೆಳೆವ  ಗೆಾಮ ಪಂಚಾಯತ್್ ಬೆಳೆವ   _17 ಕೇಂದಾಪುರ ಹೆಬೆಿ ಕೇಂದಾಪುರ ಬೆಳೆವ ಬೆಳೆವ
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