
ಕ�.ಸಂ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು
ಅನು�ಾ�ತ/ಅನು�ಾನ 

ರ�ತ
��ಯ/��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ೕ
ಸದ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸ�ೕಪ�ರುವ �ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

ಸದ� �ಾ�ೆಯ�� 
1�ೇ ತರಗ��ೆ 

�ಾಖಲು 
�ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮಕ�ಳ 
ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 
�ಾಧ�ಮ

1 2 3 4 5 6 8 9

1 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ���ಾಜು�ನ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಎ�.ಎಂ.ಎ� �ಾ�ೇಜು 1 50 1-5 ಕನ�ಡ 
6-7 

2 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾನ�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ದ��ಣ ಬ�ಾವ�ೆ 2 50 1-7 
ಇಂ��ೕ�

3 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋಟ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ನ�ೕದಯ �ಾ�ೇಜು 3 50 1-5 ಕನ�ಡ 
6-7 

4 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ನ�ೕದಯ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ನ�ೕದಯ �ಾ�ೇಜು 13 50 1-5 ಕನ�ಡ 
6-7 

5 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ���ೊ�ೕ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ  ��ಯ �ಾ�ೇ�� �ೕ� 19 50 1-5 ಕನ�ಡ

6 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅಂ�ತ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಅರ�ೇ�ೇ�ೆ 21 50 1-5 ಕನ�ಡ 
6-7 

7 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ವ�ಪ�ಭ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ದಕ�ಣಬ�ಾವ�ೆ 2 50 1-5 ಕನ�ಡ 
6-7 

8 �.�ಾ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇಣು�ಾಂಬ ಅನು�ಾನ ರ�ತ  ��ಯ ಹ���ಾರ�ೕ� 19 50 1-5 ಕನ�ಡ

9 ಗು�� ��ಯ ಇಂ��� ಸೂ��, ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ�ೕ�ನಗರ, �ೆ.�ೆ�.�. �ಾ�ೋ� 122 ಇಂ��ೕ� 3

10 ಗು�� �ಾ��ೆ�� �ೈ�ಂ�ೇ� �ಾ�ೆ ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�ೆ�.�. �ಾ�ೋ�, ಗ���ೇಔ� 23 ಕನ�ಡ 5

11 ಗು�� ಶು�ೋದಯ �ಾ�ೆ ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 139 ಕನ�ಡ 7
12 ಗು�� ��ೇ�ಾನಂದ �ಾ�ೆ ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 61 ಕನ�ಡ 7
13 ಗು�� ��ೕ��ಾಸ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ.ಗು�� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ�ಾಲ��ೕ ನಗರ 13 ಕನ�ಡ 8
14 ಗು�� �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ �ಾ�ೆ ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�ೆ�.�. �ಾ�ೋ� 27 ಕನ�ಡ 12
15 ಗು�� ಸ��ಾ��ೕ�ೕ� �ಾ�ೆ ಗು�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ�ೕ�ನಗರ, �ೆ.�ೆ�.�. �ಾ�ೋ� 79 ಕನ�ಡ 3

16 ಕು�ಗ�
�ೆಂ� �ೕ�ಾ ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ 12 50 ಕನ�ಡ

17 ಕು�ಗ� �ೊ�ಾ�ಂಬ ಕು�ೆಂಪ�ನಗರ ಕು�ಗ� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ 19 28 ಕನ�ಡ

18 ಕು�ಗ�
ಸ��ಾ�ಂಬ �ೌ�ೇಶ�� �ೕ� 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ೇಶ�� �ೕ� 11 21 ಕನ�ಡ

19 ಕು�ಗ�
��ಾಯಕ �ಾ�ೆ �ೌ�ಂ� 

�ೋ�� ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ಂ� �ೋ�� 2 17 ಕನ�ಡ

20 ಕು�ಗ�
ಸ�ೕ�ದಯ �ೌ�ಂ� �ೋ�� 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ಂ� �ೋ�� 2 50 ಕನ�ಡ

21 ಕು�ಗ�
� �ೆ�ಾ��ಾ�ೕ� �ೌ�ಂ� �ೋ�� 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ಂ� �ೋ�� 2 50 ಕನ�ಡ

22 ಕು�ಗ� �ಾ�� �ೋ�ೆ ಕು�ಗ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ೆ ಕು�ಗ� 11 21 ಕನ�ಡ

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

ನಮೂ�ೆ-04
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23 ಕು�ಗ�
�ೆಂ� �ೕ�ಾ ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ 12 25 ಕನ�ಡ

24 ಕು�ಗ� �ಾನ �ಾರ� �ೌ� ಕು�ಗ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ� 11 50 ಕನ�ಡ

25 ಕು�ಗ�
�ೇಜ��� �ಾ� ಕು�ಾ� �ೕ� 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ� ಕು�ಾ� �ೕ� 11 41 ಕನ�ಡ

26 ಕು�ಗ�
ಎ�.ಎಂ. �ಾ�ೆ ಕು�ೆಂಪ�ನಗರ 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ 23 50 ಕನ�ಡ

27 ಕು�ಗ� ಲಯ�� ಅಗ��ಾರ ಕು�ಗ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ 20 31 ಕನ�ಡ

28 ಕು�ಗ�
�ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದ ಅಗ��ಾರ 

ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ 22 32 ಕನ�ಡ

29 �ಪಟೂರು ಪದ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ *** 1 30 ಕನ�ಡ

30 �ಪಟೂರು
�ಂಗ� �ೆ�����ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 3 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

31 �ಪಟೂರು ನಳಂದ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 4 30 ಆಂಗ�

32 �ಪಟೂರು
�ೕನದ�ಾಳ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ *** 5 30 ಕನ�ಡ

33 �ಪಟೂರು
ಸ�ೕ�ದಯ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ *** 9 30 ಕನ�ಡ

34 �ಪಟೂರು
ಅ�ಅ�ೕ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 16 30 ಕನ�ಡ

35 �ಪಟೂರು
�ೆ.�ೆ.�ಾ�ೆ�ಂ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 16 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

36 �ಪಟೂರು ಗುರುಕುಲ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 19 30 ಕನ�ಡ

37 �ಪಟೂರು
ಎ�.ಎಂ.ಇಂ��ೕ� ��ಯ 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 19 30 ಕನ�ಡ

38 �ಪಟೂರು �ಾಗೂ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ *** 19 30 ಕನ�ಡ

39 �ಪಟೂರು �ೇಂ���� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 20 30 ಕನ�ಡ

40 �ಪಟೂರು
�ೇ�ೕ��� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 20 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

41 �ಪಟೂರು
��ೕ�ಾ�ೕ�ಾ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 20 30 ಕನ�ಡ

42 �ಪಟೂರು �ಾಗೂ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 20 30 ಕನ�ಡ



ಕ�.ಸಂ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು
ಅನು�ಾ�ತ/ಅನು�ಾನ 

ರ�ತ
��ಯ/��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ೕ
ಸದ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸ�ೕಪ�ರುವ �ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

ಸದ� �ಾ�ೆಯ�� 
1�ೇ ತರಗ��ೆ 

�ಾಖಲು 
�ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮಕ�ಳ 
ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 
�ಾಧ�ಮ

43 �ಪಟೂರು
�ಾಘ�ೇಂದ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 20 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

44 �ಪಟೂರು ಸು�ಾನ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 21 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

45 �ಪಟೂರು
ಕಲ�ತರು �ೆಂಟ�� ಸೂ�� ��ಯ 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ *** 22 30
ಕನ�ಡ/ಆಂ
ಗ�

46 ತುಮಕೂರು ಸೂ�ೕðದಯ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

47 ತುಮಕೂರು ��ೕ�ೇ� ��ಾ� ಮ0�ರ,�0ಗಪ�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

48 ತುಮಕೂರು �ಾಟ� ಸರಸ�� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

49 ತುಮಕೂರು �ಾ� �ಾ�ೊ�ೕ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

50 ತುಮಕೂರು �0ದೂ�ಾ�� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

51 ತುಮಕೂರು ಅ��ೇತನ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ಾಪ�ರ 1 50 ಕನ�ಡ

52 ತುಮಕೂರು �ಾತೃಭೂ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಂತರಸನಹ�� 2 50 ಕನ�ಡ

53 ತುಮಕೂರು �ೈತನ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಂತರಸನಹ�� 2 50 ಕನ�ಡ

54 ತುಮಕೂರು ಪಕೃ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅರ�ೕಮರದ�ಾಳ� 3 50 ಕನ�ಡ

55 ತುಮಕೂರು ಅ��ಮ�ೆ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ೇ�ೆ 4 50 ಕನ�ಡ

56 ತುಮಕೂರು ��ೕ �ಾರ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ೇ�ೆ 4 50 ಕನ�ಡ

57 ತುಮಕೂರು �ಾ��ಾ�ೇ�.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ೇ�ೆ 4 50 ಕನ�ಡ

58 ತುಮಕೂರು �ಾಸ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ೇ�ೆ 4 50 ಆಂಗ�

59 ತುಮಕೂರು �ಾಸ� ��ಾ��ೕಠ,�ಕ��ೇ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ೇ�ೆ 4 50 ಆಂಗ�

60 ತುಮಕೂರು ��ೕ ಜಗ�ಾ�ತ ��ಾ��ೕಠ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಮಸಂದ� 6 50 ಕನ�ಡ

61 ತುಮಕೂರು ಎವ�ೆ�� ಎಜು�ೇಷ� �ೆ�ಟ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಮಸಂದ� 6 50 ಕನ�ಡ

62 ತುಮಕೂರು ಕ�ೕ� ಪ��� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಮಸಂದ� 6 50 ಕನ�ಡ

63 ತುಮಕೂರು ಸು�ಾನ  �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ 7 50 ಕನ�ಡ

64 ತುಮಕೂರು �0ದುಗುರುಕುಲ �.�ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ 7 50 ಕನ�ಡ

65 ತುಮಕೂರು ಮ�ಾ�ೕರ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಜಯಪ�ರ 8 50 ಉದು�

66 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಷನ� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಜಯಪ�ರ 8 50 ಕನ�ಡ

67 ತುಮಕೂರು �ಾರತ�ಾ�ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಆಂಗ�

68 ತುಮಕೂರು �ೆ0� �ೆ�ೆ�ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

69 ತುಮಕೂರು �ೇ0���� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

70 ತುಮಕೂರು ಆಯð�ಾರ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

71 ತುಮಕೂರು ��ೇ�ಾನ0ದ �.�ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 100 ಕನ�ಡ

72 ತುಮಕೂರು ��ೇ�ಾನ0ದ �.�ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಆಂಗ�

73 ತುಮಕೂರು �ಾರತ�ಾ�ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ



ಕ�.ಸಂ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು
ಅನು�ಾ�ತ/ಅನು�ಾನ 

ರ�ತ
��ಯ/��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ೕ
ಸದ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸ�ೕಪ�ರುವ �ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

ಸದ� �ಾ�ೆಯ�� 
1�ೇ ತರಗ��ೆ 

�ಾಖಲು 
�ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮಕ�ಳ 
ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 
�ಾಧ�ಮ

74 ತುಮಕೂರು �ಾರತ�ಾ�ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

75 ತುಮಕೂರು ಆ�ಾ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

76 ತುಮಕೂರು ಎ0.ಇ.ಎ�.�.�ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

77 ತುಮಕೂರು ��ೕ�ಾ � �ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

78 ತುಮಕೂರು
��ೕ ಮ�ಾ�ೕರ ಕನ�ಡ 
�ಾ�ೆ,�.�ೆ�.�ಾ�ೋ�

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ�.�ಾ�ೋ� 10 50 ಕನ�ಡ

79 ತುಮಕೂರು ಗುರುಬಸವ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

80 ತುಮಕೂರು ಕ���ಾ � �ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

81 ತುಮಕೂರು ಮಮತ ಪ��� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

82 ತುಮಕೂರು ಎ�.�ೆ,ಅ� � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

83 ತುಮಕೂರು ��ೕ�ಾ � �ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

84 ತುಮಕೂರು �ದ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

85 ತುಮಕೂರು ಅ�ಾ� ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಉದು�

86 ತುಮಕೂರು �ಾ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

87 ತುಮಕೂರು
��ೕ �ವ� � �ಾ� 
�ಾ�ೆ,ಸ�ಾ�ವನಗರ

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

88 ತುಮಕೂರು ಎ� .ಆ�.��ಾ��ೇ0ದ�,ಬನಶ0ಕ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

89 ತುಮಕೂರು
�ಾರು� ಪ��� �ಾ�ೆ,�.�ೆ�.ರ� �ೆ, 
ತುಮಕೂರು

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಕನ�ಡ

90 ತುಮಕೂರು ಎ�.�.ಎ� ಪ��� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ನಜ�ಾ�ಾ� 12 50 ಕನ�ಡ

91 ತುಮಕೂರು �ೈರ�ೇಶ�ರ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ನಜ�ಾ�ಾ� 12 50 ಕನ�ಡ

92 ತುಮಕೂರು �ೇಣು�ಾ ��ಾ��ೕಠ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾಯಕನಗರ 14 50 ಕನ�ಡ

93 ತುಮಕೂರು ಅಯð�ಾರ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾಯಕನಗರ 14 50 ಕನ�ಡ

94 ತುಮಕೂರು �ೆ0�  �ೕ�ೕ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 15 100 ಕನ�ಡ

95 ತುಮಕೂರು ��ಾ� �ಾ� Éೆð0� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 15 50 ಆಂಗ�

96 ತುಮಕೂರು ಎ�.�.�ೆ � �ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 15 50 ಕನ�ಡ

97 ತುಮಕೂರು
ಇ�ಾ� ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ದುರುಮ�ೆ�ೋಟ

ಅನು�ಾನರ�ತ ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ� �ೈ� 16 40 ಉದು�

98 ತುಮಕೂರು
�ಾರತ�ಾ�ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ 
�.�ೆ� ರ� �ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ೇ�ೆ 16 50 ಕನ�ಡ

99 ತುಮಕೂರು �ಾಪ�� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ೇ�ೆ 16 50 ಕನ�ಡ

100 ತುಮಕೂರು �ೊಡ�ಮ�ೆ ��ಾ��ೇ0ದ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ೇ�ೆ 16 50 ಕನ�ಡ

101 ತುಮಕೂರು �ಾನಸ ಬು���ಾ0ದ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ೇ�ೆ 16 50 ಕನ�ಡ



ಕ�.ಸಂ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು
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ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 
�ಾಧ�ಮ

102 ತುಮಕೂರು �ಾ�ೇ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 17 50 ಕನ�ಡ

103 ತುಮಕೂರು �ಾರದ � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಂ�ನಗರ 17 50 ಕನ�ಡ

104 ತುಮಕೂರು ಪದ���ಯ � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ.ಎ�.�ೆ.�ಾಳ� 17 50 ಕನ�ಡ

105 ತುಮಕೂರು � �ೆ�ಾ �ೕ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ 19 50 ಆಂಗ�

106 ತುಮಕೂರು ಶು�ೋದಯ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ 19 50 ಕನ�ಡ

107 ತುಮಕೂರು ಪ�ಣð ಪ��ಾ ��ಾ�ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ 19 50 ಕನ�ಡ

108 ತುಮಕೂರು �ದ�ಗ0ಗ ಎ��0ಟ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ 19 50 ಕನ�ಡ

109 ತುಮಕೂರು �ೆ .�.� �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ 19 50 ಕನ�ಡ

110 ತುಮಕೂರು ��ೕ �ಾ� ��ಾ ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹನುಂಮತಪ�ರ 21 50 ಕನ�ಡ

111 ತುಮಕೂರು �ೈ0� �ೕಸ� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹನುಂಮತಪ�ರ 21 50 ಆಂಗ�

112 ತುಮಕೂರು ��ೇ�ಾನ0ದ ಆ0ಗ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 22 50 ಕನ�ಡ

113 ತುಮಕೂರು ��ೇ�ಾನ0ದ �.�ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 22 50 ಕನ�ಡ

114 ತುಮಕೂರು �ಾ�ð� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 22 50 ಆಂಗ�

115 ತುಮಕೂರು �ೇತನ ��ಾ�ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 22 200 ಕನ�ಡ

116 ತುಮಕೂರು ��ೕರ0ಗ ��ಾ��ೕಠ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ನಗರ 22 50 ಕನ�ಡ

117 ತುಮಕೂರು ಇ0��ಾ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಉ�ಾ�ರಹ�� 24 50 ಕನ�ಡ

118 ತುಮಕೂರು �ೇ�ೆ�� �ಾ�ð�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಉ�ಾ�ರಹ�� 24 50 ಕನ�ಡ

119 ತುಮಕೂರು �ಾರು� ��ಾ��ೇ0ದ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 25 50 ಕನ�ಡ

120 ತುಮಕೂರು ಅ0ಕು� � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 25 50 ಕನ�ಡ

121 ತುಮಕೂರು ಪ�ಗ� ��ಾ�ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 25 50 ಆಂಗ�

122 ತುಮಕೂರು ��ಾ���ೇತನ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 25 100 ಆಂಗ�

123 ತುಮಕೂರು
�ಾನಮ0�ರಆ0ಗ� 
�ಾ�ೆ,ಎ�.ಎ�.ಪ�ರ0

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ 25 50 ಕನ�ಡ

124 ತುಮಕೂರು �ಾರದ � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

125 ತುಮಕೂರು �ಾರು� ಇ0ಟ� �ಾ�ಷನ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

126 ತುಮಕೂರು ಬಸ�ೇಶ�ರ ಆ0ಗ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 100 ಆಂಗ�

127 ತುಮಕೂರು ನೃಪತು0ಗ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

128 ತುಮಕೂರು �ಾ��ೆ�� � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಆಂಗ�

129 ತುಮಕೂರು �ಾಸ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

130 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೕ��� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

131 ತುಮಕೂರು ��ಾ��ಾಗರ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

132 ತುಮಕೂರು ��ಾ��ಾನಸ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಕನ�ಡ

133 ತುಮಕೂರು
ಎ�.ಎ0.ಇ.ಎ� ಆ0ಗ� �ಾದ�ಮ 
�ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಐ.� 26 50 ಆಂಗ�
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134 ತುಮಕೂರು �.ಎ0.ಎ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು 28 50 ಕನ�ಡ

135 ತುಮಕೂರು ಅ0�ತ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು 28 50 ಕನ�ಡ

136 ತುಮಕೂರು ಉದಯ �ೊ�ೕ� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು 28 50 ಕನ�ಡ

137 ತುಮಕೂರು ಅ�ಾಯð � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು 28 50 ಕನ�ಡ

138 ತುಮಕೂರು �ೇ�ೆ�� �ಾ�ð�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು��ೆ� 29 50 ಕನ�ಡ

139 ತುಮಕೂರು �ೇ�ಾ�� � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮರಳ�ರು��ೆ� 29 50 ಕನ�ಡ

140 ತುಮಕೂರು ಸ�ೕðದಯ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಜಯನಗರ 30 50 ಕನ�ಡ

141 ತುಮಕೂರು ಅಮೃತ��ೕ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಜಯನಗರ 30 50 ಕನ�ಡ

142 ತುಮಕೂರು ನಳ0ದ � �ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಜಯನಗರ 30 50 ಕನ�ಡ

143 ತುಮಕೂರು
�ೇ�ೆ�� �ಾ�ð�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೇವನೂರು

ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಜಯನಗರ 30 50 ಕನ�ಡ

144 ತುಮಕೂರು �ೆಲ� �ೆಲ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಜಯನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

145 ತುಮಕೂರು ಗುರುಕುಲ ��ಾ��ೇ0ದ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

146 ತುಮಕೂರು �ಾರ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

147 ತುಮಕೂರು ಎ� .ಆ� .ಎ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

148 ತುಮಕೂರು ಪ�ವತನ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

149 ತುಮಕೂರು ಸುಮ� ಸೂ�� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ತ�ಂದ� 34 50 ಕನ�ಡ

150 ತುಮಕೂರು ��ೕ ��ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ತ�ಂದ� 34 50 ಕನ�ಡ

151 ತುಮಕೂರು ರತ�ಪ�� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ತ�ಂದ� 34 50 ಕನ�ಡ

152 ತುಮಕೂರು �ಾನಗ0ಗ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ತ�ಂದ� 34 50 ಕನ�ಡ

153 ತುಮಕೂರು �ಾ0���ೇತನ  �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ದ��ಾ�ೕಶ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ 35 50 ಕನ�ಡ

154 ತುಮಕೂರು ��ಾ��ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇವ�ಾಯಪಟ�ಣ 35 50 ಕನ�ಡ

155 ತುಮಕೂರು �ೆ�.ಎಂ.ಎ�. ಆಂಗ� �ಾ�ೆ, ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅರ�ೕಮರದ�ಾಳ� 3 50 ಕನ�ಡ

156 ತುಮಕೂರು ಅ�ಾ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �� ೕೆ�ೋ�ೆ 11 50 ಉದು�

157 ತುಮಕೂರು �ೆಂ� �ೕ�� �ಾ�ೆ, �ಾಂ�ನಗರ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಂ�ನಗರ 15 100 ಆಂಗ�

158 ತುಮಕೂರು �ೆಂ� �ೕ�� �ಾ�ೆ,ಬಟ�ಾ� ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾ�ನಗರ 22 50 ಕನ�ಡ

159 ತುಮಕೂರು �ೊ�ೕ�ಾ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉ�ಾ�ರಹ�� 24 50 ಕನ�ಡ

160 ತುಮಕೂರು �ೆ�.ಎಂ.ಎ�. ಆಂಗ� �ಾ�ೆ, ಅನು�ಾನರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜಯನಗರ 32 50 ಕನ�ಡ

161 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೆ.�.�ಾ�ೆ�ಂ� ಇಂ�ಾ�ನಗರ ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಇಂ�ಾ�ನಗರ 6 50 ಕನ�ಡ

162 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ð �ಾ�ೆ�ಂ� ��ಾ�ನಗರ ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ��ಾ�ನಗರ 5 50 ಕನ�ಡ

163 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೕಪ� �ಾ�ೆ�ಂ� �ರಕ�ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ �ೊರ�ೇ�ೆ 1 50 ಕನ�ಡ

164 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಎ�.ಎ�.ಎ�.ಬಸ�ೇಶ�ರ ನಗರ ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ �ೊರ�ೇ�ೆ 1 50 ಕನ�ಡ

165 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಶ��ಜಯ ಸುಬ�ಮಣ�ನಗರ ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ಸುಬ�ಮಣ�ನಗರ 14 50 ಕನ�ಡ



ಕ�.ಸಂ �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು
ಅನು�ಾ�ತ/ಅನು�ಾನ 

ರ�ತ
��ಯ/��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ೕ
ಸದ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸ�ೕಪ�ರುವ �ಾ�� �ೆಸರು �ಾ�� ಸಂ�ೆ�

ಸದ� �ಾ�ೆಯ�� 
1�ೇ ತರಗ��ೆ 

�ಾಖಲು 
�ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಮಂಜೂ�ಾದ ಮಕ�ಳ 
ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 
�ಾಧ�ಮ

166 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಮಯೂರ ದ�ೆ�ೕಘಟ� ರ�ೆ� ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ದ�ೆ�ೕಘಟ� ರ�ೆ� 8 50

1-5 

ಕನ�ಡ 6-

7ಇಂ��ೕ�

167 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ���ಾ �ಾ�ೆ�ಂ� ಮುತು��ಾಯನಗರ ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ಮುತು��ಾಯನಗರ 8 50 ಇಂ��ೕ�

168 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ��ೕ �ಜಯ ��ಾ���ೇತನ ದ�ೆ�ೕಘಟ� ರ�ೆ� ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ಸರಸ�� ಪ�ರಂ 7 50 ಕನ�ಡ

169 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ
�ೆ.�.�ಾ�ೆ�ಂ� ಆಂ�ಾ��ಾ�ೆ É(6-7) 

ಇಂ�ಾ�ನಗರ
ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ಇಂ�ಾ�ನಗರ 6 50

6-

7ಇಂ��ೕ�

170 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಇಂ�ಯ� ಪ��� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತÀ ��ಯ ಬಸ�ೇಶ�ರ ನಗರ 1 50 ಕನ�ಡ

171 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಎ.ಇ.ಎ�.ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ  ಮುತು��ಾಯನಗರ 8 50 ಉದುð


