
1-5�ೇತರಗ� 1-7/1-8�ೇತರಗ� 8�ೇತರಗ�
1 2 3 4 5 ಎ 5� 5� 6
1 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಹರೂ ಸಕ�� 1 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ಾ.ಹ��
2 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ಹ�� 2 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಹ��
3 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೆ�.ರ� �ೆ 3 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇ��ೆಹ�� KMHPS ��ಾಹ��
4 �.�ಾ.ಹ�� ಬಸ�ೇಶ�ರನಗರ 4 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಸ�ೇಶ�ರನಗರ
5 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಸ�ೇಶ�ರನಗರ
6 �.�ಾ.ಹ�� 5
7 �.�ಾ.ಹ�� 6
8 �.�ಾ.ಹ�� 7
9 �.�ಾ.ಹ�� ಹ���ಾರರ �ೕ� 8 MPGS ಹ���ಾರರ �ೕ�

10 �.�ಾ.ಹ�� 9
11 �.�ಾ.ಹ�� 10
12 �.�ಾ.ಹ�� 11
13 �.�ಾ.ಹ�� �ೇ�ಾಂಗ �ೕ� 12 MPS ಕುರುಬರ�ೆ�ೕ�
14 �.�ಾ.ಹ�� 13

15 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಳಮ�ನಗು��ೕ� 14 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಳಮ�ನಗು��ೕ�

16 �.�ಾ.ಹ�� �ೇವಣ�ಪ�ನ ಮಠ 15 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವಣ�ಪ�ನ ಮಠ
17 �.�ಾ.ಹ�� 16

18 �.�ಾ.ಹ�� ಶುಕ��ಾರದ �ಾ�ಲು 17 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಶುಕ��ಾರದ �ಾ�ಲು

19 �.�ಾ.ಹ�� 18
20 �.�ಾ.ಹ�� �ೕರು�ಾ�ಲು ರ� �ೆ 19 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕರು�ಾ�ಲು ರ� �ೆ

21 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕರು�ಾ�ಲು ರ� �ೆ

22 �.�ಾ.ಹ�� 20
23 �.�ಾ.ಹ�� 21
24 �.�ಾ.ಹ�� ಕುರುಬರಹ�� 22 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುರುಬರಹ��
25 �.�ಾ.ಹ�� ದ�ೆ�ೕಘಟ� 23 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ದ�ೆ�ೕಘಟ�

26 ಗು�� ��ಾ� ನಗರ 1 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಯ�ಾರ
27 ಗು�� �ೊಸ ಬ�ಾವ�ೆ 2

28 ಗು�� ಗ�� �ೇಔ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ(�ಾಲಕರ) ಗು�� �.�ೆ.�.ಗು��

29 ಗು��
�ಾ.ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ(�ಾಲ�ಯರ)

 ಗು��
�.�.�ೆ.�.ಗು��

30 ಗು�� �ೆ.�ೆ�.�.�ಾ�ೋ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

(�ಾಲಕರ)ಗು��

31 ಗು��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

(�ಾಲ�ಯರ)ಗು��
32 ಗು�� �ಾಯಕರ �ೕ� 5

33 ಗು��
�ಾ� �ೇ�ೆ ಮು��ಂ 

�ಾ��
6

ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ, ತುಮಕೂರು(ದ) ��ೆ�, ತುಮಕೂರು

3

4

ನಮೂ�ೆ-02
ನಗರ ಪ��ೇಶ(TP,CMC,TMC,Corporation) �ಾ���ಯ�� ಬರುವ ಸ�ಾ�� �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ(Neighborhood school)ಗಳ ಪ��

ಕ�.ಸಂ

ನಗರಸ�ೆ/ಪ�ರಸ�ೆ/ 

ಪಟ�ಣ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

�ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

�ಾ�� �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

ಷ�ಾ5
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34 ಗು�� �ೊ�ೕ� ನಗರ 7
35 ಗು�� ಮ�ಾಲ�� ನಗರ 8 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ. �ಾಯ�ಾರ
36 ಗು�� �ೊಸ�ೇ�ೆ 9
37 ಗು�� ಆ�ೆ �ೇ�ೆ 10

38 ಗು�� ಹ�  ೆಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� 11
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� 

ಗು��
39 ಗು�� ಜವ� �ೇ�ೆ 12
40 ಗು�� �ಾ� ಹ�� 13
41 ಗು�� ಸು�ಾ� ನಗರ 14
42 ಗು�� �ೊಸ ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� 15
43 ಗು�� ಎ.�.�ಾ�ೋ� 16 ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಬಂ�ೊ�ೕ�ಾಳ�
44 ಗು�� ��ೆ� �ಾಳ� 17 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.��ೆ��ಾಳ�.
45 ಕು�ಗ� �ದ��ೆ�ೆ 1 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

46 ಕು�ಗ� ಮ�ಾ�ಘಟ� 2 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

47 ಕು�ಗ� ಆಶ�ಯ �ಾ�ೋ� 3 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�.ಎ� ನಗರ

48 ಕು�ಗ� ಉ�ಾ�ರ �ೕ� 4
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

49 ಕು�ಗ� ಗು�ಾ�� �ಹ�ಾ� 5 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

50 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಥ� �ಾ�ೋ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

51 ಕು�ಗ� ಷ�ೕ� �ಹ�ಾ� 7
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

52 ಕು�ಗ� �ೇ��ೕರ �ೕ� 8 �ಾ.ಪ.ಪ�.�ಾ�ೇಜು

53 ಕು�ಗ� ರಮಣ �ಾ�� 9 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ �ೊಡ��ೇ�ೆ
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

54 ಕು�ಗ� ಮದೂ�ರು ರ�ೆ� 10 ಎ�.�.�.ಎಂ.ಎ� ssಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

55 ಕು�ಗ� �ೌ�ೇಶ�� �ೕ� 11
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

56 ಕು�ಗ� ಅಂ�ಾನಯ� ಬ�ಾವ�ೆ 12 �.�ೆ.�.ಎಂ.ಎ� ಸ.ಉ.�ಾ.�ಾ�.�ಾ
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

57 ಕು�ಗ� ಮ�ಾ�ೕರ ನಗರ 13
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

58 ಕು�ಗ� �ೋ�ೆ 14 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ

59 ಕು�ಗ� �ಂ� �ೕ� �ಾ�ೕ� 15 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ೆ

60 ಕು�ಗ� ಇಂ��ಾ� �ಹ�ಾ� 16
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

61 ಕು�ಗ�
ಇಂ��ಾ� �ಹ�ಾ� ( �ಷ� 

�ಾಂ�ೌಂ�)
17

ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

62 ಕು�ಗ� �ೆ.�ೆ�.� �ಾ�ೋ� 18
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

63 ಕು�ಗ� ಅಂ�ೇಡ�� ನಗರ 19 ಮ.ಪ.ಪ�.�ಾ�ೇಜು

64 ಕು�ಗ� �ೊಸ ಬ�ಾವ�ೆ 20 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ

65 ಕು�ಗ� �.ಗೂ�� ಬ�ಾವ�ೆ 21
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

66 ಕು�ಗ� ಮ�� �ಾಳ� 22 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ
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67 ಕು�ಗ� ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ 23
ಸಂ�ಾ� 

ವ�ವ�ೆ�

68 �ಪಟೂರು *** 1 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ಆಯ� �ಾ�ಕ

69 �ಪಟೂರು *** 2 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೆ�� ಉದು�

70 �ಪಟೂರು *** 3 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಪಟೂರು �ಾ�ಕ

71 �ಪಟೂರು *** 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ೆ
72 �ಪಟೂರು *** 8 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ಬಂ�ಹ��

73 �ಪಟೂರು *** 10 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊರ�ೊಂಡನಹ��

74 �ಪಟೂರು *** 11 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಂ�ನಗರ ಕನ�ಡ

75 �ಪಟೂರು *** 13
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಂ�ನಗರ 
ಉದು�

76 �ಪಟೂರು *** 14 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ಗುರಪ�ನಕ�ೆ� ಉದು�

77 �ಪಟೂರು *** 15 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ದಸ���ಕ�ೆ� ಉದು�

78 �ಪಟೂರು *** 17 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾ�ೋ�

79 �ಪಟೂರು *** 18 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಪಟೂರು ಪ��ಾನ

80 �ಪಟೂರು *** 19
�.�ೆ�.ಎ�. �ಪಟೂರು 
�ಾಲಕರ

81 �ಪಟೂರು *** 20
�.�ೆ�.ಎ�.�ಪಟೂರು 
�ಾಲ�ಯರ

82 �ಪಟೂರು *** 22 �.�ೆ�.ಎ�. ಹ�ೇ�ಾಳ�
83 �ಪಟೂರು *** 21 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹ�ೇ�ಾಳ�
84 �ಪಟೂರು *** 24 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ಕಂ�ಾಘಟ�
85 �ಪಟೂರು *** 26 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, �ಾಯ��ನಗರ
86 �ಪಟೂರು *** 27 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, �ಾರನ�ೆ�ೆ
87 �ಪಟೂರು *** 28 ಸ.�.ಪ�.�ಾ�ೆ, ಮಂಜು�ಾಥನಗರ
88 ತುಮಕೂರು �ಾ��-1 1 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ಾಪ�ರ

89 ತುಮಕೂರು �ಾ��-1 1 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮರ�ೇನಹ��

90 ತುಮಕೂರು �ಾ��-1 1 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ�.ಆ�.�ಾಳ�

91 ತುಮಕೂರು �ಾ��-1 1 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ�.ಎ�.�ಾಳ�

92 ತುಮಕೂರು �ಾ��-1 1 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

93 ತುಮಕೂರು ಸತ�ಮಂಗಲ 2 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜಗ�ಾ�ಥಪ�ರ

94 ತುಮಕೂರು �ಾ��-2 2 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉತ�ರಬ�ಾವ�ೆ

95 ತುಮಕೂರು �ಾ��-2 2 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಂತರಸನಹ��

96 ತುಮಕೂರು �ಾ��-2 3 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅರ�ೕಮರದ�ಾಳ�

97 ತುಮಕೂರು �ಾ��-2 3 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸತ�ಮಂಗಲ

98 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೇ�ೆ 4 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ೆ ಮಂ��ೇ�ೆ

99 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೇ�ೆ 5 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೆ�� �ೌಕ

100 ತುಮಕೂರು ಸಂ�ೇ�ೇ�ೆ 5 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸಂ�ೇ�ೇ�ೆ
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101 ತುಮಕೂರು ಮಂ��ೇ�ೆ 5 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಂ��ೇ�ೆ

102 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಯಪಟ�ಣ 5 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವ�ಾಯಪಟ�ಣ

103 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಂಟಮ�ನ�ೋಟ

104 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಬೂ�ರು ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�

105 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಬೂ�ರು

106 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕಮಸಂದ�

107 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕಮಸಂದ��ಾಳ�

108 ತುಮಕೂರು �ಾ��-6 6 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೆ�.�ಾಳ�

109 ತುಮಕೂರು ಅಗ��ಾರ 7 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಪ��ಮಬ�ಾವ�ೆ

110 ತುಮಕೂರು ಜಯಪ�ರ 8 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜಯಪ�ರ

111 ತುಮಕೂರು �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 9 ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �.�ೆ�.�ಾ�ೋ�

112 ತುಮಕೂರು �ೕಮಸಂದ� 9 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕಮಸಂದ�

113 ತುಮಕೂರು �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೆ�.�ಾ�ೋ�

114 ತುಮಕೂರು �ೇಬ� �ಾ�ೋ� 10 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇಬ� �ಾ�ೋ�

115 ತುಮಕೂರು �ೕ�ೇ�ೋ�ೆ 11 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗಂಗಸಂದ� ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇ�ೋ�ೆ

116 ತುಮಕೂರು �ಾ�ೕವ�ಾಂ�ನಗರ 11 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೕವ�ಾಂ�ನಗರ

117 ತುಮಕೂರು �ಪ��ನಗರ 12 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಪ��ನಗರ

118 ತುಮಕೂರು ಕು��ಾಳ� 13 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕು��ಾಳ�

119 ತುಮಕೂರು ನಜ�ಾ�ಾ� 13 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನಜ�ಾ�ಾ�

120 ತುಮಕೂರು �ಾಂ�ನಗರ 14 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಂ�ನಗರ

121 ತುಮಕೂರು ಉ�ಾ�ರಹ�� 14 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉ�ಾ�ರಹ��

122 ತುಮಕೂರು ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 15 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈಸೂ�� ಬ�ಾವ�ೆ ಸ.ಪ.ಪ�.�ಾ�ೇಜು, ತುಮಕೂರು

123 ತುಮಕೂರು �ಾ� �ೈ� 16 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ� �ೈ�

124 ತುಮಕೂರು ��ೕ�ಾಮನಗರ 16 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�.ಎ�.ಡಯ�

125 ತುಮಕೂರು �ೊರ�ೇ�ೆ 16 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಓ.ಎಂ.ಎ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಆಯ��ಾ�ಕ

126 ತುಮಕೂರು �ೆ.ಆ�.�.ಎಂ.ಎ� 16 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.ಆ�.�.ಎಂ.ಎ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.ಆ�.ಬ�ಾವ�ೆ
ಎಂ�ೆ�� �ಾಲ�ಯರ �ೌ�ಢ�ಾ�ೆ, 

ತುಮಕೂರು

127 ತುಮಕೂರು ಎ.ಎ�.�ೆ.�ಾಳ� 16 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ.ಎ�.�ೆ.�ಾಳ�

128 ತುಮಕೂರು ಎ.ಎ�.�ೆ.�ಾಳ� 17 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ.ಎ�.�ೆ.�ಾಳ�

129 ತುಮಕೂರು �ೊರ�ೇ�ೆ 19 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊರ�ೇ�ೆ

130 ತುಮಕೂರು ಹನುಮಂತಪ�ರ 20 ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಹನುಮಂತಪ�ರ

131 ತುಮಕೂರು ಎ�.ಆ�.�ಾ�ೋ� 20 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ�.ಆ�.�ಾ�ೋ�

132 ತುಮಕೂರು ಸತ�ಮಂಗಲ 23 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನ�ಲಹ��

133 ತುಮಕೂರು ಸತ�ಮಂಗಲ 23 ಸ.�.�ಾ��ಾ�ೆ, ತಲಪ���ೆ

134 ತುಮಕೂರು ಬಟ�ಾ� 23 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಟ�ಾ�

135 ತುಮಕೂರು �ಾ��-23 23 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಪ�ಟ��ಾ�ಮಯ�ನ�ಾಳ�

136 ತುಮಕೂರು ಫ�ೕ� �ಾಳ� 26 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಫ�ೕ� �ಾಳ�

137 ತುಮಕೂರು ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ 27 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎಂ.ಎ.ಆ�.�

138 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು��ೆ� 28 ಸ.�.�ಾ��ಾ�ೆ, �ೆದ�ಲಹ��

139 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು��ೆ� 28 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮರಳ�ರು��ೆ�

140 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು��ೆ� 28 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಈದ��ಹ�ಾ�

141 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು 28 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮರಳ�ರು

142 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು 29 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮರಳ�ರು

143 ತುಮಕೂರು ಮರಳ�ರು 29 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮರಳ�ರು��ೆ�
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ಕ�.ಸಂ

ನಗರಸ�ೆ/ಪ�ರಸ�ೆ/ 

ಪಟ�ಣ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

�ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

�ಾ�� �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

ಷ�ಾ5

144 ತುಮಕೂರು �ೆದ�ಲಹ�� 29 ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆದ�ಲಹ��

145 ತುಮಕೂರು ಉ�ಾ�ರಹ�� 30 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉ�ಾ�ರಹ��

146 ತುಮಕೂರು ಬ��ಹ�� 32 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬ��ಹ��

147 ತುಮಕೂರು �ೆ��ಹ�� 32 ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ��ಹ��

148 ತುಮಕೂರು �ಾ�ತ�ಂದ� 34 ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ತ�ಂದ� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ತ�ಂದ�

149 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಯಪಟ�ಣ 35

150 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಬಸ�ೇಶ�ರನಗರ 1 �.�ೆ�.�.ಎ�. �ೊರ�ೇ�ೆ �.�ೆ.�

151 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೊರ�ೇ�ೆ,��ೊಬನಗರ 2

152 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ��ೊಬನಗರ 3 �.ಯು.�ೆ�.�.ಎ�. ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

153 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೇ�ೆ�ೌಡಬಡವ�ೆ 4
�.ಎ�.�.ಎ� �ೇ�ೆ�ೌಡಬಡವ�ೆ 

�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�. �ೇ�ೆ�ೌಡಬಡವ�ೆ
�.ಎ�.ಎ�.�.�.ಎ�

154 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 5

155 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಇಂ�ಾ�ನಗರ 6

156 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಸರಸ��ಪ�ರ 7

157 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ದ�ೆ�ೕಘಟ� ರ�ೆ� ಎಡ�ಾಗ 8

158 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಣಸಂದ� ರ�ೆ� ಬಲ�ಾಗ 9

159 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ��ಯರ�ೕ� 10 �.ಎ�.ಎ�.ಎ�.�.ಎ� ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

160 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾ��ೆ�ೆ 11

161 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ
�ಾ�ಹ�ಣರ�ೕ�, 

ಮ��ಾಳರ�ೕ�
12

162 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 13 �.ಎ�.�.ಎ�  ಸುಬ�ಮಣ�ನಗರ

163 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಸುಬ�ಮಣ�ನಗರ 14


