
1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6
1 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు బరగూరు బరగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బరగూరు స.ಪౌರ್ఢಶాಲె, బరగూరు
2 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు రంಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,రంಗెౕనహ ಳ್
3 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు ಹెూసಕెರె ಹెూసಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూసಕెರె
4 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు బంಗారಗెರె బంಗారಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,బంಗారಗెರె
5 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు బంಗారಗెರె ತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
6 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు ఓ ಕెರె ఓ ಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఓ ಕెರె
7 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు .ತాండಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ತాండಯ್
8 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు గ ದ್ಗెರెహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,గ ದ್ಗెರెహ ಟ್
9 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు అంకసందರ್ అంకసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,అంకసందರ್
10 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు అంకసందರ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,అంకసందರ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
11 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు ఉಪాಪ್రహ ಳ್ ఉಪాಪ್రహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ఉಪాಪ್రహ ಳ್
12 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు ఉಪాಪ್రహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲ ,ఉಪాಪ್రహ ಳ್ 

ಗెూలరహ
13 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు ఉಪాಪ್రహ ಳ್  ఎ ಕె ಕాಲెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
14 .ನా.హ ಳ್ బరగూరు యರెకಟెಟ್ యರెకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,యರెకಟెಟ್ ಶాಲె ము ಚ್ದె.
15 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ಬెళగు ಬెళగు స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెళగు
16 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ಬెళగు  ಹెూసహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూసహ ಟ್
17 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ಬెళగు  హಳెహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హಳెహ ಟ್
18 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు రంಗాపುర రంಗాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,రంಗాపುర
19 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ದెౕవరహ ಳ್ ದెౕవరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ದెౕవరహ ಳ್
20 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ತా కಟెಟ್ ತా కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ತా కಟెಟ್
21 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ತా కಟెಟ್ ತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
22 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు ಪాపనಕెూణ ಪాపనಕెూణ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಪాపనಕెూణ
23 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు రువగలుಲ್ రువగలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, రువగలుಲ್
24 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు రువగలుಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రువగలుಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
25 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు గూಬెహ ಳ್ గూಬెహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,గూಬెహ ಳ್ GHS గూಬెహ ಳ್
26 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు కಟెಟ್ ಕెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
27 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు బసవపటಟ್ణ బసవపటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఎಲ್ ತాండಯ್
28 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు సుವా  ತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
29 .ನా.హ ಳ್ ಬెళగు దుగರ್మಮ್నಬెటಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
30 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು బరకನాళು బరకನాళು స. .ಪాರ್ ಶాಲె బరకನాళು
31 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು బరకನాళು హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బరకನాళು హ ಟ್
32 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು బరకನాళು ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బరకನాళು ಗెూ హ ಟ್
33 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು హం గనడు హం గనడు స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె హం గనడు
34 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು అಣెౕಪాళಯ್( వడಡ್రహ ಟ್) స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె వడಡ್రహ ಟ್
35 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು సంಗెౕనహ ಳ್ సంಗెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె సంಗెౕనహ ಳ್
36 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು అగರ್ಹార అగರ್ಹార స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె అగರ್ಹార
37 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು గంಗాభವా సంಚా  ಸౌలభಯ್

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

38 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು డಲ್కಟెಟ್ డಲ್కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె డಲ್కಟెಟ್
39 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು ಬాలದెౕవరహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
40 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು యರెౕహ ಳ್ యರెౕహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
41 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು ದెూడಡ್ಬెళವా ದెూడಡ್ಬెళವా స. .ಪాರ್ ಶాಲె ದెూడಡ್ಬెళವా
42 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು ౕమకಕ್నకಟెಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
43 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು ಭైరణಣ್నకಟెಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
44 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು ಚౌడమಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
45 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು రుమలದెౕవరహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
46 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು క ವెౕಕాರ್ಸ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
47 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು అజಜ್యಯ್నహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
48 .ನా.హ ಳ್ బరకನాళು రంಗాపುరద హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
49 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಚౌళకಟెಟ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಚౌళకಟెಟ್
50 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ರామ ంగనಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
51 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ సಬెಬ್నహ ಳ್ సಬెಬ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె సಬెಬ್నహ ಳ್
52 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್ ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಹెూనಶె ಟ್హ ಳ್
53 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಗెూౕಪాలపುర ಗెూౕಪాలపುర స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಗెూౕಪాలపುర
54 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ హರెౕనహ ಳ್ హರెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె హರెౕనహ ಳ್
55 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ హರెౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె హರెౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
56 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ల ಮ್ౕపುర ల ಮ್ౕపುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ల ಮ್ౕపುర
57 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಸెూౕరలಮావು ಸెూౕరలಮావು స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూౕరలಮావು
58 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಸెూౕరలಮావು ಬెూౕ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూౕ ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
59 .ನా.హ ಳ್ ಚౌళకಟెಟ್ ಸెూౕరలಮావು ಗెూ హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
60 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ದెూడಡ್ దರె ದెూడಡ್ దರె స. .ಪాರ್ ಶాಲె ದెూడಡ್ దರె
61 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ದెూ.హ.లం.ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ದెూ.హ.లం.ತాండಯ್
62 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ದెూ.ಹెూ.లం.ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ದెూ.ಹెూ.లం.ತాండಯ್
63 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె కమಲ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
64 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె కಕ್ దರె కಕ್ దರె స. .ಪాರ್ ಶాಲె కಕ್ దರె
65 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಕెూౕ ౕహ ಳ್ ಕెూౕ ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕెూౕ ౕహ ಳ್
66 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె కలಲ್హ ಳ್ కలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె కలಲ್హ ಳ್
67 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ౕచకಟెಟ್ ౕచకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ౕచకಟెಟ್
68 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ౕచకಟెಟ್ ತాండಯ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ౕచకಟెಟ್ ತాండಯ್
69 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ఎ  ಕాಲెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
70 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె బಳ ಳె್కಟెಟ್ బಳ ಳె್కಟెಟ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె బಳ ಳె್కಟెಟ್
71 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె బಳ ಳె್కಟెಟ್ ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బಳ ಳె್కಟెಟ್ ತాండಯ್
72 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె బಳ ಳె್కಟెಟ್ ತాండಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బಳ ಳె್కಟెಟ್ (ఉ)
73 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಭైರాపುర ಭైರాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె .ಭైರాపುర
74 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಭైರాపುర ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಭైರాపುర ತాండಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

75 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಭైರాపುర ఆರ್ హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
76 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಭైರాపುర ಕె హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
77 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె అవళಗెರె అవళಗెರె స. .ಪాರ್ ಶాಲె అవళಗెರె
78 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె అవళಗెರె ಬెూౕ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲ  అవళಗ ರ  ಬూౕ 

ಕాಲెూౕ
79 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ರ್ౕರామనగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
80 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె ಶె ಟ್ౕಕెರె ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
81 .ನా.హ ಳ್ ದెూడಡ್ దರె అవళಗెರె ಹెూస హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
82 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె దుగ హ ಳ್
83 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
84 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಕెూడಲాగర ಕెూడಲాగర స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕెూడಲాగర
85 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ చుంగనహ ಳ್ చుంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె చుంగనహ ಳ್
86 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಕెರెಕెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
87 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ గం గనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె గం గనಪాళಯ್
88 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ పಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
89 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಬా హ ಳ್ ಬా హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬా హ ಳ್
90 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ఎ ಕె ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲ  బಲ ಲ್ౕనహ ಳ್ ఎಕ  

ಕాಲెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
91 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ వಡెౕరహ ಳ್ వಡెౕరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె వಡెౕరహ ಳ್
92 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ బಲెಲ್ౕనహ ಳ್ బಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ಶాಲె ము ಚ್ದె.
93 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಕాರెౕహ ಳ್ ಕాರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕాರెౕహ ಳ್
94 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಹెసరహ ಳ್ ಹెసరహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಹెసరహ ಳ್
95 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ ಗౌడనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಗౌడనహ ಳ್
96 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ అಣెౕಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
97 .ನా.హ ಳ್ దుగ హ ಳ್ దದ್ರామనగర దದ್ರామనగర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ఎం మంటప
98 .ನా.హ ಳ್ దసూ దసూ దసూ స. .ಪాರ್ ಶాಲె దసూ స.ಪౌರ್ ಶాಲె దసూ
99 .ನా.హ ಳ್ దసూ ౖಲెౕ కబుಬ್హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
100 .ನా.హ ಳ್ దసూ సూయರ್ನాయకనತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
101 .ನా.హ ಳ್ దసూ గ యపಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
102 .ನా.హ ಳ್ దసూ ನాయರ್నತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
103 .ನా.హ ಳ್ దసూ ఎ కరಕెహ ಟ್ ఎ కరಕెహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ఎ కరಕెహ ಟ್
104 .ನా.హ ಳ್ దసూ తರ್ದెౕవరహ ಟ್ తರ್ದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె తರ್ದెౕవరహ ಟ್
105 .ನా.హ ಳ್ దసూ ಬాಳెహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
106 .ನా.హ ಳ್ దసూ బలಲ್పಪ್నహ ಟ್ బలಲ್పಪ್నహ ಟ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె బలಲ್పనహ ಟ್
107 .ನా.హ ಳ್ దసూ బంಡెౕహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
108 .ನా.హ ಳ್ దసూ హుಮాಲ್ನాయకనತాండಯ್ హుಮాಲ್ನాయకనತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲ  

హుಮాನాయకనತాండ
109 .ನా.హ ಳ್ దసూ ಗಿಲాಯ್ನాయకనತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
110 .ನా.హ ಳ್ దసూ దబಬ್గుంಟె దబಬ್గుంಟె స. .ಪాರ್ ಶాಲె దబಬ್గుంಟె స.ಪౌರ್ ಶాಲె దబಬ್గుంಟె
111 .ನా.హ ಳ್ దసూ ರామనగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ರామనగర ಶాಲె ము ಚ್ದె.
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

112 .ನా.హ ಳ್ దసూ కులದెౕవరహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
113 .ನా.హ ಳ್ దసూ మರెనడు మರెనడు స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె మರెనడు
114 .ನా.హ ಳ್ దసూ మರా ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మರా ಪాళಯ್ ಶాಲె ము ಚ್ದె.
115 .ನా.హ ಳ್ దసూ ಕాಲె ದెౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
116 .ನా.హ ಳ್ దసూ ದాసపಪ್నహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
117 .ನా.హ ಳ್ దసూ ఎಳెಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
118 .ನా.హ ಳ್ దసూ కರెౕಬాలಯ್యಯ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె కರెಬాలయಯ್నహ ಟ್
119 .ನా.హ ಳ್ దసూ లంಬా  ತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
120 .ನా.హ ಳ್ దసూ మರెనడు ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె మರెనడు ಪాళಯ್
121 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె .ವై.ಗెರె .ವై.ಗెರె స. .ಪాರ್ ಶాಲె  ವై ಗెರె
122 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಕెಕ್ಣెಣ್ౕಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕెಕ್ಣెಣ್ౕಗెರె
123 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె నడువనహ ಳ್ నడువనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె నడువనహ ಳ್
124 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಬెూ నహ ಳ್ ಬెూ నహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಬెూ నహ ಳ್
125 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె నడువనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె నడువనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
126 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె .ವై.ಗెರె వృతತ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె .ವై.ಗెರె వృతತ್
127 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಚెూౕరಗెూండనహ ಳ್ ಚెూౕరಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಚెూౕరಗెూండనహ ಳ್
128 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె అర ౕಕెರె అర ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె అర ౕಕెರె
129 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ఉ ಪ್నకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ఉ ಪ್నకಟెಟ್
130 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಕಿడుకనహ ಳ್ ಕಿడుకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಕಿడుకనహ ಳ್
131 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె బ ನ್ౕಕెರె బ ನ್ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బ ನ್ౕಕెರె
132 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಕాರెకಟెಟ್ ಕాರెకಟెಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
133 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ದెూ హుಲెಲ್ౕనహ ಳ್ ದెూ హుಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ದెూ హుಲెಲ್ౕనహ ಳ್
134 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె ಹెಚ್ ఎం ಕావలు స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಹెಚ್ ఎం ಕావలు
135 .ನా.హ ಳ್ .ವై.ಗెರె అజಜ್నಪాళಯ್ అజಜ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
136 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಗాణದాళು ಗాణದాళು స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಗాణದాళು(ఉ) స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಗాణದాళು
137 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಗెౕಮాನాయಕ್నತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲ  

ಗెౕಮాನాయనತాండ
138 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು బదರ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
139 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು క ಬ್నಕెూಳె సంಚా  ಸౌలభಯ್
140 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು మಲెಲ್ౕశವ್రబಡావಣె సంಚా  ಸౌలభಯ್
141 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಸెూౕమనహ ಳ್ ಸెూౕమనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూౕమనహ ಳ್
142 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು రంగనಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె రంగనಕెರె
143 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ವెంకటಬెూౕ  హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
144 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಹెూనನ್యಯ್నహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
145 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು సಕాರ್ನాయಕ್నತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
146 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು భూతపಪ್నగు సంಚా  ಸౌలభಯ್
147 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ఎ ಕె ಕాಲెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
148 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು గురుವాపುర గురుವాపುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె గురుವాపುర
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

149 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಹెಚ್ ౕలనహ ಳ್ ಹెಚ್ ౕలనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಹెಚ್ ౕలనహ ಳ್
150 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಹెಚ್. .ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
151 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು యగ హ ಳ್ యగ హ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె యగ హ ಳ್
152 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಮారుಹెూಳె ಮారుಹెూಳె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಮారుಹెూಳె
153 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಕె ఎಸ್ ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಕె ఎಸ್ ಪాళಯ್
154 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು ಕాರెౕహ ಳ್ ಕాರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕాರెౕహ ಳ್
155 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು కంపనహ ಳ್ కంపనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕాರెౕహ ಳ್(ఉ) స. .ಪాರ್ ಶాಲె కంపనహ ಳ್
156 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು కం.ఆం,ದెౕవಸాಥ್న స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె కం.ఆం,ದెౕవಸాಥ್న
157 .ನా.హ ಳ್ ಗాణದాళು కు హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె కు హ ಟ್
158 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಗెూౕಡెౕಕెರె ಗెూౕಡెౕಕెರె స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಗెూౕಡెౕಕెರె స.ಪౌರ್ ಶాಲె ಗెూౕಡెౕಕెರె
159 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಗెూౕ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಗెూౕ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
160 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಬాణದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬాణದెౕవరహ ಟ್
161 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె నర హ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
162 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಭైరగనహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
163 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಸెూౕమనహ ಳ್ ಸెూౕమనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూౕమనహ ಳ್
164 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಸెూౕమనహ ಳ್ ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
165 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె ಸెూంಡెౕనహ ಳ್ ಸెూంಡెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూంಡెౕనహ ಳ್
166 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె నడువనహ ಳ್ నడువనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె నడువనహ ಳ್
167 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె బగಗ್నహ ಳ್ బగಗ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బగಗ್నహ ಳ್
168 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె రంಗాపುర సంಚా  ಸౌలభಯ್
169 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె జుంజపಪ್నహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
170 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె తరಬెౕనహ ಳ್ తరಬెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె తరಬెౕనహ ಳ್
171 .ನా.హ ಳ್ ಗెూౕಡెౕಕెರె త ಬెూౕ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె త ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
172 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ( . . )
173 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ౕలనహ ಳ್ ౕలనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ౕలనహ ಳ್
174 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ
175 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಮారసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಮారసందರ್
176 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ರాయపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ರాయపಪ್నಪాళಯ್
177 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಹెూసహ ಳ್
178 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ బಬ್దహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బಬ್దహ ಳ್
179 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ బుಳ ಳె್నహ ಳ್ బుಳ ಳె್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె బుಳ ಳె್నహ ಳ್
180 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಗెూలಲ್రహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಗెూలಲ್రహ ಳ್
181 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ ಕాಡెౕనహ ಳ್ ಕాಡెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕాಡెౕనహ ಳ್
182 .ನా.హ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕಬాಗಿ బసవనగు సంಚా  ಸౌలభಯ್
183 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె హందనಕెರె హందనಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హందనಕెರె (ఉదుರ್) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,హందనಕెರె
184 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
185 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ರామఘటಟ್ ರామఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ರామఘటಟ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

186 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె పುరదకಟెಟ್ పುరదకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,పುరదకಟెಟ್
187 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె తకಕ್లಪాళಯ್ తకಕ್లಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,తకಕ್లಪాళಯ್
188 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె హ ಳ್ ಮాಲ್పುర హ ಳ್ ಮాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర
189 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె గుంగరಬాಗಿ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,గుంగరಬాಗಿ
190 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ಕెంగಲాపುర ಕెంగಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెంగಲాపುర ಶాಲెము ಚ್ದె.
191 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ನాయకరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ನాయకరಪాళಯ್
192 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె హుచಚ್నహ ಳ್ హుచಚ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హుచಚ್నహ ಳ್
193 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ಕెంగಲాపುరదహ ಟ್ ಕెంగಲాపುరదహ ಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెంగಲాపುరదహ ಟ್
194 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె ಬాಲా నగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
195 .ನా.హ ಳ್ హందనಕెರె భದాರ್ನాయಕ್నತాండಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
196 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు హు ಯారు హు ಯారు స. .ಪాರ್ ಶాಲె హు ಯారు స.ఉ.ಪౌರ್ ಶాಲె హు ಯారు (ఉ)
197 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు స. .ಪాರ್ ಶాಲె హు ಯారు(ಬా క)
198 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు స.ఉ. .ಪాರ್ ಶాಲె హు ಯారు(ఉ)
199 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు స.ఉ. .ಪాರ್ ಶాಲ  ఇం ರానగర 

(ఉ)
200 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు అಜాದ್ నగర స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె అಜాದ್ నగర
201 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు ంగపಪ್నಪాళಯ್ ంగపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ంగపಪ್నಪాళಯ್
202 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు ಸెూౕమಮ್జಜ್నಪాళಯ್ ಸెూౕమజಜ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూౕమజಜ್నಪాళಯ್
203 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు ಕెూౕ ౕಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
204 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు ಕెశవపುర సంಚా  ಸౌలభಯ್
205 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు వళಗెರెహ ಳ್ వళಗెರెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె వళಗెರెహ ಳ್
206 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు ವై ఎಸ್ ಪాళಯ್ ವై ఎಸ್ ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ವై ఎಸ್ ಪాళಯ್
207 .ನా.హ ಳ್ హు ಯారు స.ಪౌರ್ ಶాಲె హు ಯారు-ಕెంಕెರె
208 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್
209 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಕెూౕలದెౕవరహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
210 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ మಮ್పಪ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె మಮ್పಪ್నహ ಟ್
211 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಬెಳాಳ್ర ಬెಳాಳ್ర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಬెಳాಳ್ర స.ಪౌರ್ ಶాಲె ಬెಳాಳ್ర
212 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಬెಳాಳ್ర ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬెಳాಳ್ర ಗెూ హ ಟ್
213 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ఎం ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
214 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಬెಳాಳ್రద ಸెౕతుವె సంಚా  ಸౌలభಯ್
215 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಹెూనಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
216 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಹెూసಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಹెూసಗెూలಲ್రహ ಟ್
217 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ కಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ కಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె కಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
218 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ నూಲెౕనూరు నూಲెౕనూరు స. .ಪాರ್ ಶాಲె నూಲెౕనూరు
219 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಬెం హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬెం హ ಟ್
220 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ మలಲ್మಮ್నహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
221 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ గంಟెౕబనహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
222 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ బంಡెౕహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

223 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె లಕెಕ್ౕనహ ಳ್
224 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ ಬెూౕరనహ ವె ಬెూౕరనక ವె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬెూౕరనక ವె స.ಪౌರ್ ಶాಲె ಬెూౕరనక ವె
225 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ జయచందರ್నగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
226 .ನా.హ ಳ್ ಹెూయಸ್ళకಟెಟ್ అంಬారపುర అంಬారపುర స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె అంಬారపುర
227 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಜె.  పುర ಜె.  పುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಜె.  పುర స.ಪౌರ್ ಶాಲె ಜె.  పುర
228 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర వడಡ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె వడಡ್రహ ಟ್
229 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర  ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
230 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಗెూౕ ಗెౕಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
231 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಸాసలు ಸాసలు స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಸాసలు స.ಪౌರ್ ಶాಲె ಸాసలు
232 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಸా ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಸా ಗెూ హ ಟ್
233 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಮాసತ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె అంಬారపುర
234 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಹాలుಗెూణ ಹాలుಗెూణ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಹాలుಗెూణ
235 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ನాಗెౕనహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
236 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಬాಯ್డరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಬాಯ್డరహ ಳ್
237 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
238 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర కంటలಗెರె కంటలಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె కంటలಗెರె
239 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర ಗాಯ್ರెౕహ ಳ್ ಗాಯ್ರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಗాಯ್ರెౕహ ಳ್
240 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర గలనహ ಳ್ గలనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె గలనహ ಳ್
241 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర గలనహ ಳ್ ಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
242 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర మలಗెూండనహ ಳ್ మలಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె మలಗెూండనహ ಳ್
243 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర పంకజనహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
244 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర లకಮ್ಗెూండనహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
245 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర అగసరహ ಳ್ అగసరహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె అగసరహ ಳ್
246 .ನా.హ ಳ್ ಜె.  పುర కనకనగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
247 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ಕెంಕెರె స. ಪాರ್ ಶాಲె.ಕెంಕెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಕెంಕెರె
248 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್
249 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె బరదಲెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బరదಲెಪాళಯ್
250 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె అಡాಣె కలుಲ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
251 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ಗౌడಗెರె ಗౌడಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ಗౌడಗెರె
252 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ಕె. .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె. .ಪాళಯ್
253 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
254 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె పುరదమఠ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె పುరదమఠ
255 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె ఎಮ್. .ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
256 .ನా.హ ಳ್ ಕెంಕెರె సణಣ್ಕావయಯ್న గుడుಲ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
257 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె కం ಕెರె కం ಕెರె స.ಕಿ.ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె కం ಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె కం ಕెರె
258 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಸాదరహ ಳ್ ಸాదరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಸాదరహ ಳ್
259 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಸాదరహ ಳ್ ಗెూ.హ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸ ಥె್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

260 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಕామనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕామనహ ಳ್
261 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಬైర ంగనహ ಳ್ ಬైర ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬైర ంగనహ ಳ್
262 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
263 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె కసವెಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
264 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಗెంಡెౕಬాలయಯ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಗె.ಬా.హ ಟ್(ము ಚ್ದె) సంಚా  వಯ್వಸ ಥె್
265 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಗౌరಸాగర ಗౌరಸాగర స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗౌరಸాగర
266 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ರామపಪ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ರామపಪ್నహ ಟ್
267 .ನా.హ ಳ್ కం ಕెರె ಗెూౕ ಟ್ౕಗెనహ ಳ್ ಗెూౕ ಟ್ౕಗెనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె. ಗెూౕ ಟ್ౕಗెనహ ಳ್
268 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు కుపೂಪ್రు కుపೂಪ್రు స. .ಪాರ್.ಶాಲె కుపೂಪ್రు
269 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు న ಲె న ಲె స. .ಪాರ್.ಶాಲె  న ಲె
270 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు న ಲెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
271 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు అಣెకಟెಟ್ అಣెకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె అಣెకಟెಟ್
272 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಕె.తమಮ್ ౕహ ಳ್ ಕె.తమಮ್ ౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.తమಮ್ ౕహ ಳ್
273 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಕె.తమಮ್ ౕహ ಳ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
274 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు అర ౕಕెರె అర ౕಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె  అర ౕಕెರె
275 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు హళಳ್దమನె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
276 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు పುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
277 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಬెౕ నహ ಳ್ ಬెౕ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕ నహ ಳ್
278 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಬెౕ  గూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕ  గూ హ ಟ್
279 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు మంచసందರ್ మంచసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  మంచసందರ್
280 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಬెౕనకనకಟెಟ್ ಬెౕనకనకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕనకనకಟెಟ್
281 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు  గుడಡ್దహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  గుడಡ್దహ ಟ್
282 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు కురుబరహ ಳ್ కురుబరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కురుబరహ ಳ್
283 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు బಬ್దహ ಳ್ బಬ್దహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బಬ್దహ ಳ್
284 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు బಬ್దహ ಳ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
285 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు తగಚెఘటಟ್ తగಚెఘటಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
286 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు అబూ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  అబూ హ ಳ್
287 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಬెౕ నహ ಳ್ ಗెౕಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಬెౕ నహ ಳ್ ದెౕవಸాಥ್న
288 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు తగಚెఘటಟ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
289 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಗాರెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
290 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు హం ಜెూౕగరహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
291 .ನా.హ ಳ್ కుపೂಪ್రు ಬెౕవనహ ಳ್ ತాండಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
292 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ಕెూౕరಗెರె ಕెూౕరಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెూౕరಗెರె
293 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె బరಗಿహ ಳ್ బరಗಿహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,బరಗಿహ ಳ್(ఉదుರ್) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,బరಗಿహ ಳ್
294 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ಸాಲాపುర సంಚా  ಸౌలభಯ್
295 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె భటಟ್రహ ಳ್ భటಟ್రహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,భటಟ್రహ ಳ್
296 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె మರా ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మರా ಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

297 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ౕ హ ಳ್ ౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕ హ ಳ್
298 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ఎం.వడಡ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎం.వడಡ್రహ ಟ್
299 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ంకనహ ಳ್ ంకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ంకనహ ಳ್
300 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె ఉಪాಪ್రహ ಳ್ ఉಪాಪ್రహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఉಪాಪ್రహ ಳ್
301 .ನా.హ ಳ್ ಕెూౕరಗెರె హనుమంతపುర హనుమంతపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హనుమంతపುర
302 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ మ ఘటಟ್ మ ఘటಟ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మ ఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె మ ఘటಟ್
303 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಗాం ౕనగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಗాం ౕనగర
304 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ భరಣాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  భరಣాపುర
305 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಕెూౕ ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಕెూౕ ౕಪాళಯ್
306 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಬె ಗಿౕహ ಳ್ ಬె ಗಿౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಬె ಗಿౕహ ಳ್
307 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಸైయದాಸ್ಬ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಸైయದాಸ್ಬ್ ಪాళಯ್
308 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ యಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ యಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె యಳ ಳె್ౕనహ ಳ್
309 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕవనహళಳ್ బ.హ ಟ್
310 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ చటಟ್సందರ್ చటಟ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె చటಟ್సందರ್
311 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಮాದాపುర ಮాದాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాದాపುర
312 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ అరళకటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  అరళకటಟ್
313 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ಮాದాపುర ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಮాದాపುర ತాండಯ್
314 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ ದా ౕహ ಳ್ ದా ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದా ౕహ ಳ್
315 .ನా.హ ಳ್ మ ఘటಟ್ చనನ್పಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె చనನ್పಪ್నಪాళಯ್
316 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ముದెದ್ౕనహ ಳ್ ముದెದ್ౕనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ముದ ದె್ౕనహ ಳ್
317 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಬైలపಪ್నమఠ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬైలపಪ್నమఠ
318 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ము యమಮ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ము యమಮ್నಪాళಯ್
319 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಮా ಗెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಮా ಗెహ ಳ್
320 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ఆలదకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆలదకಟెಟ್
321 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಸావಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಸావಶె ಟ್హ ಳ್
322 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಜెూౕ కಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಜెూౕ కಲెಲ್ౕనహ ಳ್
323 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಶా ಗెహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
324 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಸాలಕ್ಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಸాలಕ್ಟెಟ್
325 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಸాలಕ್ಟెಟ್ హ జన ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಸాలಕ್ಟెಟ್ హ.ಕాಲెూౕ
326 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಸాలಕ್ಟెಟ್ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెಸాలಕ್ಟెಟ್ತాండಯ್
327 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ అజಜ್యಯ್నಪాళಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అజಜ್యಯ್నಪాళಳ್
328 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ లಕె నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెలಕె నహ ಳ್
329 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಬాಯ್లదಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాಯ್లదಕెರె(ము ಚ್ದె) సంಚా  వಯ್వಸ ಥె್
330 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ఎಮ್.ಹెಚ್.ಕావలు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎಮ್.ಹెಚ್.ಕావలు
331 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ అంకనಬా సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
332 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ అంకనಬా  ಗెూ.హ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
333 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಸాలಹ್ಟెಟ್ಪాళಯ್ ಸాలಹ್ಟెಟ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸ ಥె್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

334 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಕాಯ್తನాయకనహ ಳ್ ಕాಯ್తನాయకనహ ಳ್ ಕాಯ್తನాయకనహ ಳ್
335 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ నహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
336 .ನా.హ ಳ್ ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ ಹెూనನ್ಲాపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
337 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె మ ಲ್ౕಗెರె మ ಲ್ౕಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె మ ಲ್ౕಗెರె
338 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ಕాನెಕ್ರె ಕాನెಕ್ರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕాನెಕ್ರె
339 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె బంದెರ್హ ಳ್ బంದెರ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బంದెರ್హ ಳ್
340 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె బంದెರ್హ ಳ್ ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బంದెರ್హ ಳ್ ತాండಯ್
341 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ౕమసందರ್ ౕమసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕమసందರ್
342 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ನాయకనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ನాయకనహ ಟ್
343 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ౖసూరపಪ್నಪాళಯ್ ౖసూరపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౖసూరపಪ್నಪాళಯ್
344 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె మ ಲ್ౕಗెರె ಗెూౕ.హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మ ಲ್ౕಗెರె ಗెూౕ.హ ಟ್
345 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె .ಹెూసహ ಳ್ .ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ಹెూసహ ಳ್
346 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ಕామಲాపುర ಕామಲాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕామಲాపುర GHS ಕామಲాపುర
347 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ಹెూసూరు ಹెూసూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసూరు
348 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ಹెూసూరు .ಕాಲెూ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసూరు .ಕాಲెూ
349 .ನా.హ ಳ್ మ ಲ್ౕಗెರె ಕా.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಕా.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕా.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
350 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ರామనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ರామనహ ಳ್
351 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ హనుమంతనహ ಳ್ హనుమంతనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హనుమంతనహ ಳ್
352 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ దದ್నకಟెಟ್ దದ್నకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె దದ್నకಟెಟ್
353 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ  సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
354 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ గంಟెౕనహ ಳ್ గంಟెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  గంಟెౕనహ ಳ್
355 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ఆ ರ್ౕಹాಳ್ ఆ ರ್ౕಹాಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఆ ರ್ౕಹాಳ್
356 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ఆ ರ್ౕಹాಳ್ ಗెూౕ.హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆ ರ್ౕಹాಳ್ ಗెూౕ.హ ಟ್
357 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ అ ಜ್గుಡ ಡె್ అ ಜ್గుಡ ಡె್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  అ ಜ್గుಡ ಡె್
358 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ಕెంపರాయనహ ಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಕెంపರాయనహ ಟ್
359 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ಕెం.ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
360 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ಜాಣెౕಹాರ್ ಜాಣెౕಹాರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಜాಣెౕಹాರ್
361 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ మదనమడు మదనమడు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  మదనమడు
362 .ನా.హ ಳ್ ರామనహ ಳ್ ಶెರ್ౕయದ್ ಹెూసహ ಳ್ ಶెರ್ౕయದ್ ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಶెರ್ౕయದ್ ಹెూసహ ಳ್
363 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಶె ಟ್ౕಕెರె ಶె ಟ್ౕಕెರె ಶె ಟ್ౕಕెರె
364 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె కలుಬా ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  కలుಬా ಪాళಯ್
365 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె అలకూరు ంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
366 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె అర ౕమరదಪాళಯ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
367 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಮాకువ ಳ್ ಮాకువ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಮాకువ ಳ್
368 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಮాకువ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಮాకువ ಳ್ ಪాళಯ್
369 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ದాసಗెರె ದాసಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ದాసಗెರె
370 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಮా హ ಳ್ ಮా హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಮా హ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

371 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಗెూౕಪాలనహ ಳ್ ಗెూౕಪాలనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಗెూౕಪాలనహ ಳ್
372 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಗెూౕ.హ జనಕాಲెూౕ సంಚా  ಸౌలభಯ್
373 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ಸెూౕమಲాపುర ಸెూౕమಲాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಸెూౕమಲాపುర
374 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె ౕಗాಮాధవనగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
375 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె అజಜ್యಯ್నಪాళಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
376 .ನా.హ ಳ್ ಶె ಟ್ౕಕెರె అಜెಜ್ౕనహ ಳ್ అಜెಜ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  అಜ ಜె್ౕనహ ಳ್
377 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್నహ ಳ್
378 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್నహ ಳ್ (ఉదుರ್)
379 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ ಗెూౕం సంಚా  ಸౌలభಯ್
380 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ బడಕెగుడుಲ್ బడಕెగుడుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,బడಕెగుడుಲ್ GHS బడಕెగుడుಲ್
381 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ బడಕెగుడుಲ್ ಬెూౕ  ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲ ,బడಕ గుడుಲ್ ಬూౕ  

ಕాಲెూౕ
382 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ సಬాಗ್ ಬెూౕ హ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
383 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ ౖలుకಬెಬ್ ౖలుకಬెಬ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౖలుకಬెಬ್
384 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ ౖలుకಬెಬ್ ಬెూౕ  ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲ , ౖలుకಬ ಬ್ ಬూౕ  

ಕాಲెూౕ
385 .ನా.హ ಳ್ మಮ್నహ ಳ್ ಕాటం ದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕాటం ದెౕవరహ ಟ್
386 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ಮాಲ್పುర ಮాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮ ಲా್పುర
387 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ತెూರెమನె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ತెూರెమನె
388 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర నం హ ಳ್ నం హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,నం హ ಳ್
389 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ತెూರెసూరಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲ ,ತూರ సూరಗూండనహ

390 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ఎಸ್ ఎಸ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎಸ್ ఎಸ್ ಪాళಯ್
391 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూసహ ಳ್
392 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ಹెూసహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూసహ ಳ್ ಪాళಯ್
393 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ಹెూసహ ಳ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
394 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ౕಗెಬాಗಿ ౕಗెಬాಗಿ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕಗెಬాಗಿ
395 .ನా.హ ಳ್ ಮ ಲా್పುర ౕಗెಬాಗಿ ಗెౕಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౕಗెಬాಗಿ ಗెౕಟ್
396 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ౕథರ್పುర ౕథರ್పುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ౕథರ್పುర GHS ౕథರ್పುర
397 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ಕా ರ್ౕಕెಹాಲ್ ಕా ರ್ౕಕెಹాಲ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ಕా ರ್ౕಕెಹాಲ್
398 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ದెూడಡ್ರాంపುర ದెూడಡ್ರాంపುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె ದెూడಡ್ರాంపುర
399 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ದెూ ಗెూ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ದెూ ಗెూ హ ಟ್
400 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర కಕ್ರాంపುర కಕ್ರాంపುర స. .ಪాರ್ ಶాಲె కಕ್ರాంపುర
401 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర బర డಲ್హ ಳ್ బర డಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె బర డಲ್హ ಳ್ GHS బర డಲ್హ ಳ್
402 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ంగదహ ಳ್ ంగదహ ಳ್ స. .ಪాರ್ ಶాಲె ంగదహ ಳ್
403 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర ಕెూ ಟ್గಲ್ ಕెూ ಟ್గಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె ಕెూ ಟ್గಲ್
404 .ನా.హ ಳ್ ౕథರ್పುర యರెౕకಟెಟ್ యರెౕకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె యರెౕకಟెಟ್
405 .ನా.హ ಳ್ యళనడు యళనడు యళనడు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,యళనడు స. .ಪాರ್.ಶాಲె,యళనడు GHS యళనడు
406 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ಕా ದాస నగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
407 .ನా.హ ಳ್ యళనడు బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

408 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ంಗాపುర ంಗాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗాపುర
409 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ಕెರెసూరಗెూండనహ ಳ್ ಕెರెసూరಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెರెసూరಗెూండనహ ಳ್
410 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ಹెಚ್.తమಮ್ హ ಳ್ ಹెಚ್.తమಮ್ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెಚ್.తమಮ್ హ ಳ್ GHS ಹెಚ್.తమಮ್ హ ಳ್
411 .ನా.హ ಳ್ యళనడు తమಮ್ హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  ಸౌలభಯ್
412 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ರామనగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
413 .ನా.హ ಳ್ యళనడు కలుಲ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್ కలుಲ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కలుಲ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್
414 .ನా.హ ಳ್ యళనడు అబూಬ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲ ,అబూಬ್ ಸాಬ್ 

ಪాళ
415 .ನా.హ ಳ್ యళనడు ಯాదವ್ నగర సంಚా  ಸౌలభಯ್
416 గు ಬ್ ಹెౕరూరు ಹెౕరూరు స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹెౕరూరు
417 గు ಬ್ ತెూರెహ ಳ್ ತెూರెహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ತెూರెహ ಳ್
418 గు ಬ್ ಕಿటಟ್దకుಪెಪ್ ಕಿటಟ್దకుಪెಪ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕಿటಟ್దకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕಿటಟ್దకుಪెಪ್
419 గు ಬ್ ಹెూదలూరు ಹెూదలూరు స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూదలూరు
420 గు ಬ್ మ యమಮ್నహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
421 గు ಬ್ గు ಬ್ అಮా ಕెರె గు ಬ್ అಮా ಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె గు ಬ್ 

అಮా ಕెರె
422 గు ಬ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್
423 గు ಬ್ క ಬ್ణద ಸెౕతుವె ಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
424 గు ಬ್ .ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె .ಪాళಯ್
425 గు ಬ್ నడువల ಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
426 గు ಬ್ ఊరుಕెರె ಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
427 గు ಬ್ అమಮ್నఘటಟ್ అమಮ್నఘటಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె అమಮ್నఘటಟ್
428 గు ಬ್ ಹెూసహ ಟ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಹెూసహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
429 గు ಬ್ ಕెూౕ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూౕ హ ಟ್
430 గు ಬ್ వరದెౕనహ ಳ್హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

వరದెౕనహ ಳ್హ ಟ್
431 గు ಬ್ మదనఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మదనఘటಟ್
432 గు ಬ್ ಗెూలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె.ಗెూలಲ್హ ಳ್
433 గు ಬ್ కರెౕకు హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కರెౕకు హ ಟ್
434 గు ಬ್ ఎನ್. మ ತ್ఘటಟ್ ఎನ್. మ ತ್ఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఎನ್. మ ತ್ఘటಟ್
435 గు ಬ್ చనನ್శ ಟ್హ ಳ್ చనನ್శ ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె చనನ್శ ಟ್హ ಳ್
436 గు ಬ್ ಹెూనನ್వ ಳ್ ಹెూనನ್వ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూనನ್వ ಳ್
437 గు ಬ್ .హ ವెౕసందರ್ .హ ವెౕసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె .హ ವెౕసందರ್
438 గు ಬ್ పೂಪ್రు పೂಪ್రు స. .ಪాರ್. ಶాಲె పೂಪ್రు
439 గు ಬ್ పೂಪ್రు హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె పೂಪ್రు హ ಟ್

ಹెౕరూరు

అమಮ್నఘటಟ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

440 గు ಬ್ పೂಪ್రు ಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
441 గు ಬ್ పೂಜా  ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె పೂಜా  ಪాళಯ್

442 గు ಬ್ ఇಸాಲ್ంపುర ఇಸాಲ್ంపುర స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఇಸాಲ್ంపುర

443 గు ಬ್ ಚెౕళೂరు ಚెౕళೂరు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಚెౕళೂరు స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె ಚెౕళೂరు స.ಪౌರ್. ಶాಲె 
ಚెౕళೂరు(ಬాలకర)

444 గు ಬ್ స.ಪౌರ್. ಶాಲె 
ಚెౕళೂరు(ಬాలಕಿయర)

445 గు ಬ್ ಚెౕళೂరు అಮా ಕెರె ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
446 గు ಬ್ కಚెಚ್ౕనహ ಳ್ కಚెಚ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె కಚెಚ್ౕనహ ಳ್
447 గు ಬ್ గ యంకనహ ಳ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
448 గు ಬ್ ಕెూ ಯాల ಕెూ ಯాల స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూ ಯాల స.ಪౌರ್. ಶాಲె ಕెూ ಯాల
449 గు ಬ್ మూగనహుణಸె మూగనహుణಸె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మూగనహుణಸె

450 గు ಬ್ సూలయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 
సూలయಯ್నಪాళಯ್

451 గు ಬ್ యరರ್నహటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె యరರ್నహటಟ್
452 గు ಬ್ ಕాడಬెటಟ್నహ ಳ್ ಕాడಬెటಟ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕాడಬెటಟ್నహ ಳ್
453 గు ಬ್ ౕಗెనహ ಳ್ ౕಗెనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ౕಗెనహ ಳ್
454 గు ಬ್ ఎಣ ಣె್కಟెಟ್ ఎಣ ಣె್కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఎಣ ಣె್కಟెಟ್
455 గు ಬ್ నలూಲ್రు నలూಲ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె నలూಲ್రు
456 గు ಬ್ అంತాపುర అంತాపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె అంತాపುర
457 గు ಬ್ అంತాపುర ಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
458 గు ಬ್ ಮారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಮారనహ ಳ್
459 గు ಬ್ రంగనహ ಳ್ రంగనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె రంగనహ ಳ್
460 గు ಬ್ మలಮాచనకుంಟె మలಮాచనకుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

మలಮాచనకుంಟె
461 గు ಬ್ జూలయಯ್నಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್

462 గు ಬ್ మలಮాచనకుంಟె 
ಗెూలಲ್రహ ಟ್

స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 
మలಮాచనకుంಟె ಗెూలಲ್రహ ಟ್

463 గు ಬ್ ಸాತెౕనహ ಳ್ ಸాತెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಸాತెౕనహ ಳ್
464 గు ಬ್ ತెూణచనహ ಳ್ ತెూణచనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ತెూణచనహ ಳ್
465 గు ಬ್ కులు గుడుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కులు గుడుಲ್

ಚెౕళೂరు

నలూಲ್రు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

466 గు ಬ್ ಸెూౕರెಕా ಪెంಟె ಸెూౕರెಕా ಪెంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 
ಸెూౕರెಕా ಪెంಟె

467 గు ಬ್ కలుಲ್గు కలుಲ್గు స. .ಪాರ್. ಶాಲె కలుಲ್గు
468 గు ಬ್ ಬాಯ್డనకಟెಟ್ ಬాಯ್డనకಟెಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬాಯ್డనకಟెಟ್
469 గు ಬ್ హుచಚ್రంగపಪ್న హ ಟ್ హుచಚ್రంగపಪ್న హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె హుచಚ್రంగపಪ್న 

హ ಟ್
470 గు ಬ್ బಬ್దహ ಳ್ హ ಟ್ బಬ್దహ ಳ್ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె బಬ್దహ ಳ್ హ ಟ್

471 గు ಬ್ ౕಗెౕమಳెౕ హ ಟ್ ౕಗెౕమಳెౕ హ ಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 
ౕಗెౕమಳెౕ హ ಟ್

472 గు ಬ್ అనుపనకుంಟె అనుపనకుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె అనుపనకుంಟె
473 గు ಬ್ అంకసందರ್ అంకసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె అంకసందರ್ స.ಪౌರ್. ಶాಲె అంకసందರ್
474 గు ಬ್ ಸా ಗెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಸా ಗెಪాళಯ್
475 గు ಬ್ వಲ ಲె್ౕహ ಳ್ వಲ ಲె್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె వಲ ಲె್ౕహ ಳ್
476 గు ಬ್ సణబనహ ಳ್ సణబనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె సణబనహ ಳ್
477 గు ಬ್ ತాಳ ಕెెూపಪ್ ತాಳ ಕెెూపಪ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ತాಳ ಕెెూపಪ್
478 గు ಬ್ హను ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె హను ౕనహ ಳ್
479 గు ಬ್ హూ నకಟెಟ್ హూ నకಟెಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె హూ నకಟెಟ್
480 గు ಬ್ బసవనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె బసవనಪాళಯ್
481 గు ಬ್ కಕ್యడಗಿహ ಳ್ కಕ್యడಗಿహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె కಕ್యడಗಿహ ಳ್

482 గు ಬ್ ದెూడಡ್యడಗಿహ ಳ್ ದెూడಡ್యడಗಿహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 
ದెూడಡ್యడಗಿహ ಳ್

483 గు ಬ್ ದెౕవరహ ಳ್ ದెౕవరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ದెౕవరహ ಳ್
484 గు ಬ್ ಶెౕಷెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಶెౕಷెౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್. ಶాಲె ಶెౕಷెౕనహ ಳ್
485 గు ಬ್ ತెూగ గుంಟె ತెూగ గుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ತెూగ గుంಟె
486 గు ಬ್ ರెౕవನాళು ರెౕవನాళು స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ರెౕవನాళು
487 గు ಬ್ ದాసపಪ್నహ ಳ್ ದాసపಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ದాసపಪ್నహ ಳ್
488 గు ಬ್ అ లఘటಟ್ అ లఘటಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె అ లఘటಟ್ స.ಪౌರ್. ಶాಲె అ లఘటಟ್
489 గు ಬ್ యರెౕಕావಲ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
490 గు ಬ್ హుచಚ್నಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
491 గు ಬ್ ప యపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

ప యపಪ್నಪాళಯ್
492 గు ಬ್ ಬెటಟ್దహ ಳ್ ಬెటಟ್దహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  ಬెటಟ್దహ ಳ್
493 గు ಬ್ ಬెಣ ಣె್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె.ಬెಣ ಣె್హ ಳ್

అంకసందರ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

494 గు ಬ್ జుంజపಪ್నహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
495 గు ಬ್ ಸాగసందರ್ ಸాగసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಸాగసందರ್
496 గు ಬ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
497 గు ಬ್ కళసనహ ಳ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
498 గు ಬ್ బ ನ್ಗానహ ಳ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
499 గు ಬ್ హరదಗెರె హరదಗెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె హరదಗెರె స.ಪౌರ್. ಶాಲె హరదಗెರె
500 గు ಬ್ హరదಗెರె ಬెూౕ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె.హరదಗెರె 

ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
501 గు ಬ್ హరదಗెರె ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె.హరదಗెರె 

ಗెూలಲ್రహ ಟ್
502 గు ಬ್ కర కలుಲ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
503 గు ಬ್ ಬెూౕగసందರ್ ಬెూౕగసందರ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
504 గు ಬ್ ముదದ್నహ ಳ್ హ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
505 గు ಬ್ బండనహ ಳ್ బండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె బండనహ ಳ್
506 గు ಬ್ ౕರాపುర ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
507 గు ಬ್ ಗాಯ್రహ ಳ್ ಗాಯ್రహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಗాಯ್రహ ಳ್
508 గు ಬ್ ಹెూసಕెರె ಹెూసಕెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూసಕెರె
509 గు ಬ್ ಹెూసಕెರె ಹెూసబಡావಣె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూసಕెರె 

ಹెూసబಡావಣె
510 గు ಬ್ ವెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ವెౕనహ ಳ್
511 గు ಬ್ ಮాಲ್పುర ಮాಲ್పುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಮాಲ್పುర
512 గు ಬ್ ತెవಡెౕహ ಳ್ ತెవಡెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ತెవಡెౕహ ಳ್
513 గు ಬ್ చూ హ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
514 గు ಬ್ అರెౕహ ಳ್ అರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె అರెౕహ ಳ್
515 గు ಬ್ వ ರ್కಟెಟ್ వ ರ್కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె వ ರ್కಟెಟ್
516 గు ಬ್ కలుಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కలుಲ್ಪాళಯ್
517 గు ಬ್ ಮాದెౕనహ ಳ್ ಮాದెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಮాದెౕనహ ಳ್
518 గు ಬ್ ణ నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ణ నహ ಟ್
519 గు ಬ್ ನెನ್ౕనహ ಳ್ ನెನ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ನెನ್ౕనహ ಳ್
520 గు ಬ್ . ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె . ಗెూలಲ್రహ ಟ್
521 గు ಬ್ సంగనహ ಳ್ సంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె సంగనహ ಳ್
522 గు ಬ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಜెూౕಗಿహ ಳ್
523 గు ಬ್ మంచలದెూರె మంచలದెూರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె మంచలದెూರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె మంచలದెూರె

524 గు ಬ್ కుంటರామనహ ಳ್ కుంటರామనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 
కుంటರామనహ ಳ್

అ లఘటಟ್

ಹెూసಕెರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

525 గు ಬ್ ನాయకనహ ಳ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
526 గు ಬ್ యరబ ಳ್ యరబ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె యరబ ಳ್
527 గు ಬ್ ಬెూౕడ మಮ್నహ ಳ್ ಬెూౕడ మಮ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 

ಬెూౕడ మಮ್నహ ಳ್
528 గు ಬ್ మఠ మఠ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మఠ
529 గు ಬ್ గంగయಯ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 

గంగయಯ್నಪాళಯ್
530 గు ಬ್ ಹెూసಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
531 గు ಬ್ నలూಲ್రు నలూಲ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె నలూಲ್రు
532 గు ಬ್ మಳెౕ నహ ಳ್ మಳెౕ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మಳెౕ నహ ಳ್
533 గు ಬ್ హ ರ್ హ ರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె హ ರ್
534 గు ಬ್ జుంజయಯ್నహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
535 గు ಬ್ ముచಚ್లనహ ಳ್ ముచಚ್లనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ముచಚ್లనహ ಳ್
536 గు ಬ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಜెూౕಗಿహ ಳ್
537 గు ಬ್ ಕా ంగనహ ಳ್ ಕా ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕా ంగనహ ಳ್

538 గు ಬ್ ಹాగలವా ಹాగలವా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹాగలವా స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಹాగలವా
539 గు ಬ್ గుಡ ಡె್ౕనహ ಳ್ గుಡ ಡె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె గుಡ ಡె್ౕనహ ಳ್
540 గు ಬ್ తರ್ದెౕవరహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
541 గు ಬ್ ಕా ంగనహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕా ంగనహ ಳ್ 

ಗెూలಲ್రహ ಟ್
542 గు ಬ್ వರాంపುర వರాంపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె వರాంపುర
543 గు ಬ್ ರ್ౕರాಮ್ నగర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ರ್ౕರాಮ್ నగర
544 గు ಬ್ కుರెౕహ ಳ್ కుರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కుರెౕహ ಳ್
545 గు ಬ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್
546 గు ಬ್ హరళకಟెಟ್ హరళకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె హరళకಟెಟ್
547 గు ಬ್ హరళకಟెಟ್ లంಬా ತాండಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
548 గు ಬ್ హరళకಟెಟ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
549 గు ಬ್ వపುర వపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె వపುర స.ಪౌರ್. ಶాಲె వపುర
550 గు ಬ್ గಣెౕశపುర
551 గు ಬ್ గ ಗెౕಕెರె గ ಗెౕಕెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె గ ಗెౕಕెರె
552 గు ಬ್ రంಗాపುర
553 గు ಬ್ ಮాదಲాపುర ಮాదಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ಮాదಲాపುర
554 గు ಬ್ జుంజపಪ್నహ ಟ್

మంచలದెూರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

555 గు ಬ್ ಮాదಲాపುర 
ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ

556 గు ಬ್ యకಕ್లకಟెಟ್ యకಕ್లకಟెಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె యకಕ್లకಟెಟ್
557 గు ಬ್ ಮారు నగర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಮారు నగర
558 గు ಬ್ ಶె ಟ್హ ಳ್ ಶె ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಶె ಟ್హ ಳ್
559 గు ಬ್ ముదದ್యಯ್నహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
560 గు ಬ್ ದెౕవరహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
561 గు ಬ್ ಕెంಗాడు ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
562 గు ಬ್ అపಪ್ణಣ್నహ ಳ್ అపಪ್ణಣ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె అపಪ್ణಣ್నహ ಳ್
563 గు ಬ್ పುరತాండಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
564 గు ಬ್ ఉనగನాల ఉనగನాల స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఉనగನాల
565 గు ಬ್ యళದాసనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

యళದాసనహ ಟ್
566 గు ಬ್ ఒబಳాపುర ఒబಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఒబಳాపುర
567 గు ಬ್ కಲ್ హ ಟ್
568 గు ಬ್ కళಳ್న హ ಳ್ కళಳ್న హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కళಳ್న హ ಳ್
569 గు ಬ್ ಕెూం ಲ್ ಕెూం ಲ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూం ಲ್ స.ಪౌರ್. ಶాಲె ಕెూం ಲ್
570 గు ಬ್ ಮా నహ ಳ್ ಮా నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಮా నహ ಳ್
571 గు ಬ್ ಮా నహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
572 గు ಬ್ ಬాಯ್టపಪ್నಪాళಯ್
573 గు ಬ್ ముసಕెూం ಲ್ ముసಕెూం ಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ముసಕెూం ಲ್
574 గు ಬ್ వసందರ್ వసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె వసందರ್
575 గు ಬ್ మూడలಪాళಯ್ మూడలಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మూడలಪాళಯ್
576 గు ಬ್ ఎ ಮ್ದెూ ಡ್ ఎ ಮ್ದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఎ ಮ್ದెూ ಡ್
577 గు ಬ್ గుడಡ್ద ఒబಳాపುర గుడಡ್ద ఒబಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె గుడಡ್ద 

ఒబಳాపುర
578 గు ಬ್ గుడಡ್ద ఒబಳాపುరద హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె గుడಡ್ద 

ఒబಳాపುరద హ ಟ್
579 గు ಬ್ ఎಲ್.ఎಸ್.ಕెూౕರె ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
580 గు ಬ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
581 గు ಬ್ హರెౕనహ ಳ್ హರెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె హರెౕనహ ಳ್
582 గు ಬ್ ಕాರెౕకు ರ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
583 గు ಬ್ ದెూడಡ್గు ದెూడಡ್గు స. .ಪాರ್. ಶాಲె ದెూడಡ್గు
584 గు ಬ್ ದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ದెౕవరహ ಟ್

వపುర

ಕెూం ಲ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

585 గు ಬ್ ఎನ್. ಹెూసహ ಳ್ ఎನ್. ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఎನ್. ಹెూసహ ಳ್
586 గు ಬ್ వనకం హ ಟ್
587 గు ಬ್ ಕెూం ಲ್ಕాರ್ಸ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూం ಲ್ಕాರ್ಸ್
588 గు ಬ್ కం ಗానహ ಳ್ కం ಗానహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కం ಗానహ ಳ್
589 గు ಬ್ ನెౕరಳెౕ ಕెರె ನెౕరಳెౕ ಕెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె ನెౕరಳెౕ ಕెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె ನెౕరಳెౕ ಕెರె
590 గు ಬ್ హండనహ ಳ್ హండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె హండనహ ಳ್
591 గు ಬ್ బడవనಪాళಯ್ బడవనಪాళಯ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె బడవనಪాళಯ್
592 గు ಬ್ కಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ కಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
593 గు ಬ್ ౕಗెౕహ ಳ್ ౕಗెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ౕಗెౕహ ಳ್ ತాತాಕ್ కವాಗಿ ము ಚ್ದ
594 గు ಬ್ తಗಿಗ್ౕహ ಳ್ తಗಿಗ್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె తಗಿಗ್ౕహ ಳ್
595 గు ಬ್ ండగద హ ಳ್ ండగద హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ండగద హ ಳ್
596 గు ಬ್ ಪెరమసందರ್ ಪెరమసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಪెరమసందರ್
597 గు ಬ್ యಲాಲ್పುర యಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె యಲాಲ್పುర
598 గు ಬ್ మಮ್ ಳ್ౕಪాళಯ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
599 గు ಬ್ ರాజనపంಚె ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
600 గు ಬ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಸా ಗె ಸౌలభಯ್
601 గు ಬ್ రూಪా  పುర రూಪా  పುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె రూಪా  పುర
602 గు ಬ್ టూಟ್రు టూಟ್రు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె టూಟ್రు స. .ಪాರ್. ಶాಲె టూಟ್రు
603 గు ಬ್ టూಟ್రు ఎ.ಕె. ಕాಲెూౕ
604 గు ಬ್ టూಟ್రు అಮా  ಕెರె
605 గు ಬ್ ఎನ್.ರాంపುర ఎನ್.ರాంపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ఎನ್.ರాంపುర
606 గు ಬ್ ಬెూౕ  ಕాಲెూౕ
607 గు ಬ್ ಹెసర హ ಳ್ ಹెసర హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹెసర హ ಳ್
608 గు ಬ್ ಬాగూరు ಬాగూరు స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಬాగూరు
609 గు ಬ್ ಬాగూరు ಗెౕಟ್
610 గు ಬ್ ಬెణ ಗెರె ಬెణ ಗెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬెణ ಗెರె
611 గు ಬ್ ಬెూ నహ ಳ್ ಬెూ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಬెూ నహ ಳ್ ತాತాಕ್ క ము ಚ್ದె
612 గు ಬ್ ಬెలవతತ್ ಬెలవతತ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬెలవతತ್
613 గు ಬ್ అರెಮారనహ ಳ್
614 గు ಬ್ ల ಮ್ౕపುర
615 గు ಬ್ .ಹెూసహ ಟ್ .ಹెూసహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె  .ಹెూసహ ಟ್

ದెూడಡ್గు

టూಟ್రు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

616 గు ಬ್ అంಬారపುర అంಬారపುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె అంಬారపುర
617 గు ಬ್ పುర పುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె పುర
618 గు ಬ್ పುర ರైಲెವ್ ಸెಟ್ౕషನ್
619 గు ಬ್ పುర ఎ.ಕె. ಕాಲెూౕ
620 గు ಬ್ పುర ಗెూలಲ್ర హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె పುర ಗెూలಲ್ర 

హ ಟ್
621 గు ಬ್ ಹారనహ ಳ್ ಹారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಹారనహ ಳ್
622 గు ಬ್ ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಮారಶె ಟ್హ ಳ್

623 గు ಬ್ ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూ

624 గు ಬ್ ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ 
ఎ. .ಕాಲెూ

625 గు ಬ್ ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಮారಶె ಟ್హ ಳ್ 
ಗెూలಲ್రహ ಟ್

626 గు ಬ್ బం హ ಳ್ బం హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె బం హ ಳ್
627 గు ಬ್ అమಮ್నహ ಳ್ అమಮ್నహ ಳ್
628 గు ಬ್ నం హ ಳ್ నం హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె నం హ ಳ್
629 గు ಬ್ నం హ ಳ್ ಪాళಯ್
630 గు ಬ್ నం హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె నం హ ಳ್ 

ಗెూలಲ್రహ ಟ್
631 గు ಬ್ అ ತ್కಟెಟ್ అ ತ್కಟెಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె అ ತ್కಟెಟ್
632 గు ಬ್ అ ತ್కಟెಟ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ
633 గు ಬ್ ಬెూౕ హళಳ್ ಕావಲ್
634 గు ಬ್ .ಕెూౕ హ ಳ್ .ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె .ಕెూౕ హ ಳ್
635 గు ಬ್ ಹెళవరహ ಟ್
636 గు ಬ್ కರెౕಗౌడనహ ಳ್ కರెౕಗౌడనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె కರెౕಗౌడనహ ಳ್

637 గు ಬ್ కుందరనహ ಳ್ కుందరనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె కుందరనహ ಳ್
638 గు ಬ್ ಸెూౕపనహ ಳ್ ಸెూౕపనహ ಳ್
639 గు ಬ್ .ರాంపುర .ರాంపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె .ರాంపುర
640 గు ಬ್ సుంకపುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె  సుంకపುర
641 గు ಬ್ ಬాಡెౕనహ ಳ್ ಬాಡెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬాಡెౕనహ ಳ್
642 గు ಬ್ హరగలದెౕ గుడಡ್ ಕావಲ್
643 గు ಬ್ చనನ್ದెౕవరహ ಟ್

ಬెలవతತ್

ಮారಶె ಟ್హ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

644 గు ಬ್ దರెహళಳ್ ಕావಲ್ దರెహళಳ್ ಕావಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె దರెహళಳ್ 
ಕావಲ್

645 గు ಬ್ ಕెంచనహ ಳ್ ಕెంచనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕెంచనహ ಳ್
646 గు ಬ್ ಕెంచనహ ಳ್ ತెూౕట
647 గు ಬ್ ಪారసనహ ಳ್
648 గు ಬ್ ಕాರెౕహ ಳ್ ಕాರెౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಕాರెౕహ ಳ್
649 గు ಬ್ ಬెణూಣ್రు ಬెణూಣ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಬెణూಣ್రు
650 గు ಬ್ ಕెూౕ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
651 గు ಬ್ ದెూౕಣ ಣె್ౕ ದెూౕಣ ಣె್ౕ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ದెూౕಣ ಣె್ౕ
652 గు ಬ್ జనకದెౕవనహ ಳ್ జనకದెౕవనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

జనకದెౕవనహ ಳ್
653 గు ಬ್ ౕಗెకಟెಟ್
654 గు ಬ್ ತాಯ್గటూరు ತాಯ್గటూరు స. .ಪాರ್. ಶాಲె ತాಯ್గటూరు స.ಪౌರ್. ಶాಲె ತాಯ್గటూరు
655 గు ಬ್ ತాಯ್గటూరు అಮా ಕెರె
656 గు ಬ್ కಡెಕెూౕ
657 గు ಬ್ ಬాರెತెూౕట స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ಬాರెತెూౕట
658 గు ಬ್ ಸాగరనహ ಳ್ ಸాగరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె.ಸాగరనహ ಳ್
659 గు ಬ್ ಸాగరనహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
660 గు ಬ್ ಕెూౕ ನాಗెౕనహ ಳ್ ಕెూౕ ನాಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

ಕెూౕ ನాಗెౕనహ ಳ್
661 గు ಬ್ ముదದ್పುర ముదದ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ముదದ್పುర
662 గు ಬ್ ముదದ್పುర హ ಟ್
663 గు ಬ್ అదలಗెರె అదలಗెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె అదలಗెರె
664 గు ಬ್ అదలಗెರె ಬాರెౕತెూౕట
665 గు ಬ್ ನాగಲాపುర
666 గు ಬ್ సముదರ್నಕెూౕಟె సముదರ್నಕెూౕಟె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

సముదರ್నಕెూౕಟె
667 గు ಬ್ ಬెూమಮ್రసనహ ಳ್ ಬెూమಮ್రసనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 

ಬెూమಮ್రసనహ ಳ್
668 గు ಬ್ క ರెౕದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

క ರెౕದెౕవరహ ಟ್
669 గు ಬ್ ఎం.ఎನ್.ಕెూౕಟె ఎం.ఎನ್.ಕెూౕಟె స. .ಪాರ್. ಶాಲె 

ఎం.ఎನ್.ಕెూౕಟె
670 గు ಬ್ ಜెూౕಗಿహ ಳ್
671 గు ಬ್ మ పುర
672 గు ಬ್ సుంకపುర సుంకపುర స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె సుంకపುర

ತాಯ್గటూరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

673 గు ಬ್ ಸెూౕమಲాపುర ಸెూౕమಲాపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಸెూౕమಲాపುర

674 గు ಬ್ ತెూౕటదಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ತెూౕటదಪాళಯ್
675 గు ಬ್ ఇడకనహ ಳ್ ఇడకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఇడకనహ ಳ್
676 గు ಬ್ మಮ್పಪ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె మಮ್పಪ್నహ ಟ್
677 గు ಬ್ ರ್ౕದెౕ పುర
678 గు ಬ್ బసವాపటಟ್ణ బసವాపటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె బసವాపటಟ್ణ ತాತాಕ್ కವాಗಿ ము ಚ್ದ
679 గు ಬ್ ಕాಡెౕಗౌడనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

ಕాಡెౕಗౌడనహ ಟ್
680 గు ಬ್ ಹెಚ್.ನాಗెౕనహ ಳ್ ಹెಚ್.ನాಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

ಹెಚ್.ನాಗెౕనహ ಳ್
681 గు ಬ್ ఉದ ದె್ ಹెూసಕెರె ఉದ ದె್ ಹెూసಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఉದ ದె್ ಹెూసಕెರె

682 గు ಬ್ ఎನ್. మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ఎನ್. మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె ఎನ್. 
మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್

683 గు ಬ್ ಕె.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
684 గు ಬ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ హ ಟ್
685 గు ಬ್ మ ತ್ౕಕెರె( టూಟ್రు) మ ತ್ౕಕెರె( టూಟ್రు) స.ಕಿ.ಪాರ್. ಶాಲె 

మ ತ್ౕಕెರె( టూಟ್రు)
686 గు ಬ್ కడబ కడబ స. .ಪాರ್. ಶాಲె కడబ స.ಪౌರ್.ಶాಲె కడబ
687 గు ಬ್ కడబ హం ಜెూౕగరహ ಟ್
688 గు ಬ್ కడబ కడబ అಮా ಕెರె
689 గు ಬ್ ఆడಗెూండనహ ಳ್ ఆడಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆడಗెూండనహ ಳ್
690 గు ಬ್ ಗెూర హ ಳ್ ಗెూర హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಗెూర హ ಳ್
691 గు ಬ್ ಬాಯ್ ಗెರె ಬాಯ್ ಗెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬాಯ್ ಗెರె
692 గు ಬ್ ಬాಯ್ ಗెರె ಬాಯ್ ಗెರె ಬెూౕ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాಯ್ ಗెರె 

ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
693 గు ಬ್ .కలಲ್హ ಳ್ .కలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె .కలಲ್హ ಳ್
694 గు ಬ್ ಕెూౕ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ హ ಟ್
695 గు ಬ್ ಕెూమಮ್నహ ಳ್ ಕెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూమಮ್నహ ಳ್
696 గు ಬ್ ಗౌడనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

ಗౌడనహ ಟ್
697 గు ಬ್ లకಕ್పಪ್నಪాళಯ್
698 గు ಬ್ ಕాడಶె ಟ್హ ಳ್ ಕాడಶె ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕాడಶె ಟ್హ ಳ್

ఎం.ఎನ್.ಕెూౕಟె

కడబ
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

699 గు ಬ್ ಕాడಶె ಟ್హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
700 గు ಬ್ ಬాಯ್లహ ಳ್ ಬాಯ್లహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬాಯ್లహ ಳ್
701 గు ಬ್ గంగసందರ್ గంగసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె గంగసందರ್
702 గు ಬ್ గంగసందರ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
703 గు ಬ್ ಹెూసಪాళಯ್
704 గు ಬ್ ಕెూపಪ್ ಕెూపಪ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూపಪ್
705 గు ಬ್ ಕెూపಪ್ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూపಪ್ ಕాಲెూౕ
706 గు ಬ್ అಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ అಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అಳ ಳె್ౕనహ ಳ್
707 గు ಬ್ యడవనహ ಳ್ యడవనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె యడవనహ ಳ್
708 గు ಬ್ హ జన ಕాಲెూౕ
709 గు ಬ್ ಕెರెಕెూౕ  ಪాళಯ್
710 గు ಬ್ ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್ ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಹెూనನ್ಶె ಟ್హ ಳ್
711 గు ಬ್ క యనహ ಟ್
712 గు ಬ್ గూಳెౕ నహ ಳ್ గూಳెౕ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె గూಳెౕ నహ ಳ್
713 గు ಬ್ ಕెూౕಣెౕಮాದెౕనహ ಳ್ ಕెూౕಣెౕಮాದెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

ಕెూౕಣెౕಮాದెౕనహ ಳ್
స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె 
ಕెూౕಣెౕಮాದెౕనహ ಳ್

714 గు ಬ್ ಕె.ఎం.ಹెಚ್. ಕాಲెూౕ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  ಕె.ఎం.ಹెಚ್. 
ಕాಲెూౕ

715 గు ಬ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
716 గు ಬ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್
717 గు ಬ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ఎ.ಕె. ಕాಲెూౕ
718 గు ಬ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ .హ ಟ್
719 గు ಬ್ ಕెూౕణనಕెರె ಕెూౕణనಕెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూౕణనಕెರె
720 గు ಬ್ ಕెూౕణనಕెರె ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಕెూౕణనಕెರె 

ಕాಲెూౕ
721 గు ಬ್ కంಬెౕరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కంಬెౕరహ ಟ್
722 గు ಬ್
723 గు ಬ್ కలూಲ್రు కలూಲ್రు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కలూಲ್రు స. .ಪాರ್. ಶాಲె కలూಲ್రు
724 గు ಬ್ ಕెರెబంಡెಪాళಯ್
725 గు ಬ್ హ ದెౕవనహ ಳ್ హ ದెౕవనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హ ದెౕవనహ ಳ್
726 గు ಬ್ ಬెనకనಗెూం ಬెనకనಗెూం స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెనకనಗెూం
727 గు ಬ್ నం నం స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె నం
728 గు ಬ್ ಕె.కలಲ್హ ಳ್ ಕె.కలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕె.కలಲ್హ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಕె.కలಲ್హ ಳ್

ಕెూపಪ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

729 గు ಬ್ స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕె.కలಲ್హ ಳ್
730 గు ಬ್ ಬెూౕరనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెూౕరనಪాళಯ್
731 గు ಬ್ ಕామಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕామಲాపುర
732 గు ಬ್ శ ವారಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె శ ವారಪాళಯ್
733 గు ಬ್ కಕ್కలూಲ್రు కಕ್కలూಲ್రు
734 గు ಬ್
735 గు ಬ್ ಪెదದ್నహ ಳ್ ಪెదದ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  ಪెదದ್నహ ಳ್
736 గు ಬ್ ಬెూౕ హ ಳ್ ಬెూౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಬెూౕ హ ಳ್
737 గు ಬ್ వರాహసందರ್ వರాహసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె వರాహసందರ್
738 గు ಬ್ వడవనఘటಟ್ వడవనఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె వడవనఘటಟ್
739 గు ಬ್ ಬా హ ಟ್
740 గు ಬ್ మం హ ಳ್ మం హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  మం హ ಳ್
741 గు ಬ್ ಕె.మ ತ್ఘటಟ್ ಕె.మ ತ್ఘటಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕె.మ ತ್ఘటಟ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಕె.మ ತ್ఘటಟ್
742 గు ಬ್ ಕె.మ ತ್ఘటಟ್ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.మ ತ್ఘటಟ್ 

ಕాಲెూౕ
743 గు ಬ್ కుಣాఘటಟ್ కుಣాఘటಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  కుಣాఘటಟ್
744 గు ಬ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
745 గు ಬ್ ಳెౕ కలಲ್హ ಳ್ ಳెౕ కలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  ಳెౕ కలಲ್హ ಳ್
746 గు ಬ್ ಮాದాపటಟ್ణ ಮాದాపటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాದాపటಟ್ణ
747 గు ಬ್ గంగపటಟ್ణ గంగపటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె గంగపటಟ್ణ
748 గు ಬ್ ಪెంಡారనహ ಳ್ ಪెంಡారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಪెంಡారనహ ಳ್
749 గు ಬ್ ಬాಯ್ ಗెರె మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
750 గు ಬ್
751 గు ಬ್ .కుನాನ್ల .కుನాನ್ల స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె. .కుನాನ್ల స. .ಪాರ್. ಶాಲె .కుನాನ್ల
752 గు ಬ್ .కుನాನ್ల స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె. .కుನాನ್ల
753 గు ಬ್ యల ౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె యల ౕహ ಳ್
754 గు ಬ್ స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె యల ౕహ ಳ್

755 గు ಬ್ బుಡెౕನ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బుಡెౕನ್ 
ಸాಬ್ ಪాళಯ್

756 గు ಬ್ ದాಯ್వణಣ್నಪాళಯ್ ದాಯ್వణಣ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದాಯ್వణಣ್నಪాళಯ್
757 గు ಬ್ బంದారనహ ಳ್

కలూಲ್రు

ಪెదದ್నహ ಳ್

యల ౕహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

758 గు ಬ್ ౕగనహ ಳ್ ౕగనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕగనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ౕగనహ ಳ್
759 గు ಬ್ ౕగనహ ಳ್ .హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕగనహ ಳ್ 

.హ ಟ್
760 గు ಬ್ స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె 

ంగమಮ್నహ ಳ್
761 గు ಬ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ంగమಮ್నహ ಳ್
762 గు ಬ್ రహమತ್ నగర
763 గు ಬ್ ಚాಕెౕనహ ಳ್ ಚాಕెౕనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಚాಕెౕనహ ಳ್

764 గు ಬ್ ಚాಕెౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెಚాಕెౕనహ ಳ್ 
ಪాళಯ್

765 గు ಬ್ ఇಸాಲ್ంనగర స.ఉ. .ಪాರ್. ಶాಲె 
ఇಸాಲ್ంనగర

766 గు ಬ್

767 గు ಬ್ .ఎಸ್. పುర .ఎಸ್. పುర స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ఎಸ್. పುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె .ఎಸ್. పುర
768 గు ಬ್ .ఎಸ್. పುర అಮా ಕెರె
769 గు ಬ್ .ఎನ್.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ఎನ್.ಪాళಯ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె .ఎಸ್. పುర
770 గు ಬ್ హురళಗెರె హురళಗెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె హురళಗెರె
771 గు ಬ್ చమಮ್నహ ಳ್
772 గు ಬ್ యరರ್నహ ಟ್
773 గు ಬ್ జನెನ್ౕనహ ಳ್ జನెನ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె.జನెನ್ౕనహ ಳ್
774 గు ಬ್ .ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ .ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె .ಕెూడಗಿౕహ ಳ್
775 గు ಬ್ వడಡ್రహ ಟ್
776 గు ಬ್ ಕెంచనహ ಳ್ ಕెంచనహ ಳ್
777 గు ಬ್ బడಗಿ యపಪ್నహ ಟ್
778 గు ಬ್ ಹెూరಕెರె ಹెూరಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూరಕెರె
779 గు ಬ್ ಕె.ಕెూ ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.ಕెూ ౕహ ಳ್
780 గు ಬ್ ಬైరపಪ್నಪాళಯ್
781 గు ಬ್ కಕ್య యూరు కಕ್య యూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  

కಕ್య యూరు
782 గు ಬ್
783 గు ಬ್ ಮా నహ ಳ್ ಮా నహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಮా నహ ಳ್
784 గు ಬ್ గದ ದె್ౕహ ಳ್ గದ ದె್ౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె గದ ದె್ౕహ ಳ್
785 గు ಬ್ ౕరనహ ಳ್ ౕరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕరనహ ಳ್

.ఉನాನ್ల

ంగమಮ್నహ ಳ್ ంగమಮ್నహ ಳ್

.ఎಸ್. పುర

Page 24 of 83



1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

786 గు ಬ್ ఉంగರ್ ఉంగರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె  ఉంగರ್
787 గు ಬ್ .యడవనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .యడవనహ ಳ್

788 గు ಬ್ ౕరನాగపಪ್నహ ಟ್ ౕరನాగపಪ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
ౕరನాగపಪ್నహ ಟ್

789 గు ಬ್ మ కుಪెಪ್ మ కుಪెಪ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె మ కుಪెಪ್
790 గు ಬ್ శంకರాపುర శంకರాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె శంకರాపುర
791 గు ಬ್ బుకಕ್ಸాగర మలಲ್పಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మలಲ್పಪ್నహ ಳ್
792 గు ಬ್ ಬెళಳ್హ ಳ್ ಬెళಳ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెళಳ್హ ಳ್
793 గు ಬ್ ಜా ಪాళಯ್
794 గు ಬ್
795 గు ಬ್ .ಚెంಗా .ಚెంಗా స. .ಪాರ್. ಶాಲె  .ಚెంಗా
796 గు ಬ್ ದెూಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ ದెూಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದెూಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె 

ದెూಳ ಳె್ౕనహ ಳ್
797 గు ಬ್ ದెూಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್
798 గు ಬ್ అವెವ್ౕరహ ಳ್ అವెವ್ౕరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అವెವ್ౕరహ ಳ್
799 గు ಬ್ ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసహ ಳ್
800 గు ಬ್ ರాಜెౕనహ ಳ್
801 గు ಬ್ ನెಟెಟ್ಕెರె ನెಟెಟ್ಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ನెಟెಟ್ಕెರె
802 గు ಬ್ అగರ್ಹార అగರ್ಹార స. .ಪాರ್.ಶాಲె అగರ್ಹార
803 గు ಬ್ బుకಕ್ಸాగర బుకಕ್ಸాగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బుకಕ್ಸాగర
804 గు ಬ್ .ಚెంಗా .ಚెంಗా స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ಚెంಗా
805 గు ಬ್ .ಚెంಗా  ಕాಲెూౕ
806 గు ಬ್
807 గు ಬ್ ం ಸెಕ್ರె ం ಸెಕ್ರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ం ಸెಕ್ರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె. ం ಸెಕ್ರె
808 గు ಬ್ ం ಸెಕ್ರె ಕావಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ం ಸెಕ್ರె 

ಕావಲ್
809 గు ಬ್ ಗౌడన ಪాళಯ್
810 గు ಬ್ టಟ್ಗెూండనహ ಳ್ టಟ್ಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె 

టಟ್ಗెూండనహ ಳ್
811 గు ಬ್ టಟ್ಗెూండనహ ಳ್ ಗెూలಲ್హ ಟ್
812 గు ಬ್ కలుಲ್ಬాರె
813 గు ಬ್ హుಲ ಲె್ౕಕెರె హుಲ ಲె್ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హుಲ ಲె್ౕಕెರె
814 గు ಬ್ నర ంహದెౕవరహ ಟ್
815 గు ಬ್ ಕె.హ ವెౕసందರ್ ಕె.హ ವెౕసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.హ ವెౕసందರ್

ಮా నహ ಳ್

.ಚెంಗా
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

816 గు ಬ್ ಕెంచ ౕరనహ ಳ್ ಕెంచ ౕరనహ ಳ್
817 గు ಬ್  ಕెూౕ హ ಳ್  ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಕెూౕ హ ಳ್
818 గు ಬ್ కంబయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కంబయಯ್నಪాళಯ್
819 గు ಬ್ ಬెౕలూరు ಬెౕలూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕలూరు
820 గు ಬ್ ಬెౕలూరు హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕలూరు హ ಟ್
821 గు ಬ್ ಬెౕలూరు ಹెూసಪాళಯ್
822 గు ಬ್ కమಮ್సందರ್ కమಮ್సందರ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కమಮ್సందರ್
823 గు ಬ್ ఉಲ ಲె್ౕಕెರె చನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె చನెನ್ౕనహ ಳ್
824 గు ಬ್ పడుగు పడుగు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె పడుగు
825 గు ಬ್ . .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె . .ಪాళಯ್
826 గు ಬ್ ಕెూరమర ಪాళಯ್
827 గు ಬ್
828 గు ಬ್ ఇడగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఇడగూరు స.ಪౌರ್.ಶాಲె ఇడగూరు
829 గు ಬ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె ఇడగూరు
830 గు ಬ್ ರామణಣ್నಪాళಯ್
831 గు ಬ್ ಹారనಪాళಯ್
832 గు ಬ್ ౕరಮారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕరಮారనహ ಳ್
833 గు ಬ್ అడಕಿౕಕెರె అడಕಿౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అడಕಿౕಕెರె
834 గు ಬ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అడಕಿౕಕెರె
835 గు ಬ್ ಕాళయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕాళయಯ್నಪాళಯ್
836 గు ಬ್ యలಲ್మಮ್ದెౕవరహ ಟ್
837 గు ಬ್ ನారనహ ಳ್ ನారనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ನారనహ ಳ್
838 గు ಬ್ కురుబరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కురుబరహ ಟ್
839 గు ಬ್ మ ತ್ಕెರె మ ತ್ಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె మ ತ್ಕెರె
840 గు ಬ್ సుగಗ್నహ ಳ್
841 గు ಬ್ అంకళಕెూపಪ್ అంకళಕెూపಪ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె అంకళಕెూపಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె అంకళಕెూపಪ್

842 గు ಬ್ ౕరణಣ್నగు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕరణಣ್నగు

843 గు ಬ್ ಬెూౕరపಪ್నహ ಳ್ ಬెూౕరపಪ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಬెూౕరపಪ್నహ ಳ್

844 గు ಬ್ ಮా ತ್ಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
ಮా ತ್ಗౌడనಪాళಯ್

ఇడగూరు

ం ಸెಕ್ರె

ఇడగూరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

845 గు ಬ್ ఎం.ಹెಚ್.పటಟ್ణ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఎం.ಹెಚ್.పటಟ್ణ
846 గు ಬ್ ఎం.ಹెಚ್.పటಟ್ణ అಮా ಕెರె
847 గు ಬ್ కలుಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కలుಲ್ಪాళಯ್
848 గు ಬ್ ము ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ము ಗెರె
849 గు ಬ್ ఉಪాಪ್రಪాళಯ್
850 గు ಬ್ .ನెటಟ್గుంಟె .ನెటಟ್గుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ನెటಟ್గుంಟె
851 గు ಬ್ .ನెటಟ್గుంಟె ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ನెటಟ್గుంಟె 

ಗెూలಲ್రహ ಟ್
852 గు ಬ್ ದెూడಡ್ನెటಟ್గుంಟె ದెూడಡ್ನెటಟ್గుంಟె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ದెూడಡ್ನెటಟ್గుంಟె
853 గు ಬ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె లಕెಕ್ౕనహ ಳ್
854 గు ಬ್ తుళ కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె తుళ కಟెಟ್
855 గు ಬ್ తుళ కಟెಟ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ
856 గు ಬ್ రంగನాథపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె రంగನాథపುర
857 గు ಬ್ బడకనಪాళಯ್ బడకనಪాళಯ್
858 గు ಬ್ ಸెౕವెರ್ಗారనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

ಸెౕವెರ್ಗారనಪాళಯ್
859 గు ಬ್ లహ ಳ್ లహ ಳ್
860 గు ಬ್ ಚౌಕెూౕనహ ಳ್ ಚౌಕెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಚౌಕెూౕనహ ಳ್
861 గు ಬ್ క ಶె ಟ್హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె క ಶె ಟ್హ ಟ್
862 గు ಬ್ ಬైಚెౕనహ ಳ್ ಬైಚెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬైಚెౕనహ ಳ್
863 గు ಬ್ సుగಗ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె సుగಗ್నಪాళಯ್
864 గు ಬ್ ರెూపಪ್దಪాళಯ್
865 గు ಬ್ ರాయವారద హ ಟ್ ರాయವారద హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ರాయವారద 

హ ಟ್
866 గు ಬ್ అడగూరు అడగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె అడగూరు
867 గు ಬ್ మలಲ್పಪ್నಪాళಯ್
868 గు ಬ್ ధూళనహ ಳ್ ధూళనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ధూళనహ ಳ್
869 గు ಬ್ బసవనಪాళಯ್
870 గు ಬ್ పರ್భువనహ ಳ್ పರ್భువనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె పರ್భువనహ ಳ್
871 గు ಬ್ కಲ್ ಬాರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కಲ್ ಬాರె
872 గు ಬ್ హಳెౕ గు ಬ್ హಳెౕ గు ಬ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె హಳెౕ గు ಬ್
873 గు ಬ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್
874 గు ಬ್ ಕెూౕ ತెూౕట స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ ತెూౕట
875 గు ಬ್ ಗెರె ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗెರె
876 గు ಬ್ ಗెರె ಗెూలಲ್రహ ಟ್

ఎం.ಹెಚ್.పటಟ್ణ

అడగూరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

877 గు ಬ್ క ಳ್ಪాళಯ್ క ಳ್ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె క ಳ್ಪాళಯ್
878 గు ಬ್ ಹెూసಪాళಯ್
879 గు ಬ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ంಗెూౕనహ ಳ್
880 గు ಬ್ .ಹెూసహ ಳ್ .ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె .ಹెూసహ ಳ್
881 గు ಬ್ కಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కಕెಕ್ౕనహ ಳ್
882 గు ಬ್ అ ತ್ಗెౕనహ ಳ್
883 గు ಬ್ ತెూంగనహ ಳ್
884 గు ಬ್ మಡెౕనహ ಳ್ మಡెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె మಡెౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె మಡెౕనహ ಳ್
885 గు ಬ್ ంగಳ್ ಕావಲ್
886 గు ಬ್ ಗెూౕಪాలపುర ಗెూౕಪాలపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗెూౕಪాలపುర
887 గు ಬ್ ఇం ರానగర
888 గు ಬ್ ಬాಯ್డಗెರె ಬాಯ್డಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాಯ್డಗెರె
889 గు ಬ್ జవರెౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

జవರెౕಗౌడనಪాళಯ್
890 గు ಬ್ .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್
891 గు ಬ್ ತెూౕటಸాగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ತెూౕటಸాగర
892 గు ಬ್ ಕెಕ್ౕగుడಡ್ಕావಲ್ ಕెಕ್ౕగుడಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెಕ್ౕగుడಡ್
893 గు ಬ್ ಕెಕ್ౕగుడಡ್ಕావಲ್
894 గు ಬ್ ಕెಕ್ౕగుడಡ್ಕాಲెూౕ
895 గు ಬ್ ముదದ್నహ ಳ್ ముదದ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ముదದ್నహ ಳ್
896 గు ಬ್ ఓబ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఓబ ಳ್
897 గు ಬ್ .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె .క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್

898 గు ಬ್ .ಕె.ಯాదవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
.ಕె.ಯాదవరహ ಟ್

899 గు ಬ್ ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె 
.ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್

900 గు ಬ್ ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  
ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ ಪాళಯ್

901 గు ಬ್ మలಲ್పಪ್నహ ಳ್ మలಲ್పಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  మలಲ್పಪ್నహ ಳ್
902 గు ಬ್ ಚెనನ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಚెనನ್యಯ್నಪాళಯ್
903 గు ಬ್ కవಲెౕಗౌడనಪాళಯ್
904 గు ಬ್ ಹెూసಪాళಯ್ ಹెూసಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಹెూసಪాళಯ್
905 గు ಬ್ ಪెమಮ್నహ ಳ್ ಪెమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಪెమಮ್నహ ಳ್
906 గు ಬ್ వడಡ್రహ ಳ್ వడಡ್రహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె వడಡ್రహ ಳ್

.ಹెూసహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

907 గు ಬ್ ರ್ౕ ವాసపುర
908 గు ಬ್ సు ಗెౕనహ ಳ್ సు ಗెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె సు ಗెౕనహ ಳ್
909 గు ಬ್ ನెౕరಳెకಟెಟ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ನెౕరಳెకಟెಟ್ 

ಪాళಯ್
910 గు ಬ್ రంగನాథపುర
911 గు ಬ್ మರా ಪాళಯ್
912 గు ಬ್ ನాగసందರ್ ನాగసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ನాగసందರ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ನాగసందರ್
913 గు ಬ್ ಕె. .ಟెంపಲ್
914 గు ಬ್ హ జన ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ఎನ್.ಹెಚ್. 

హ జన ಕాಲెూౕ
915 గు ಬ್ ನాగసందರ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
916 గు ಬ್ ಕాಳెౕ నహ ಳ್ ಕాಳెౕ నహ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕాಳెౕ నహ ಳ್
917 గు ಬ್ ಬాಯ್టపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాಯ್టపಪ್నಪాళಯ್
918 గు ಬ್ ందయಯ್నಪాళಯ್
919 గు ಬ್ ಕెರె ౕగలಪాళಯ್
920 గు ಬ್ గళగ గళగ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  గళగ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె  గళగ
921 గు ಬ್ ಕెూంಡాపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಕెూంಡాపುర
922 గు ಬ್ దರె దರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె దರె
923 గు ಬ್ దರె హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె దರె హ ಟ್
924 గు ಬ್ ಮాದాపುర ಮాದాపುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಮాದాపುర
925 గు ಬ್ .ಮారనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ಮారనಪాళಯ್
926 గు ಬ್ ಗౌ పುర ಗౌ పುర స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಗౌ పುర
927 గు ಬ್ ముతತ್యಯ್న హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ముతತ್యಯ್న హ ಟ್

928 గు ಬ್ ౕలుసకಕ್ರెಪాళಯ್ ౕలుసకಕ್ರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
ౕలుసకಕ್ರెಪాళಯ್

929 గు ಬ್ ంಬెకಟెಟ್ ంಬెకಟెಟ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ంಬెకಟెಟ್
930 గు ಬ್ ಕా మఠ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಕా మఠ
931 గు ಬ್ ಕెూౕణనకలుಲ್ ಕెూౕణనకలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕణనకలుಲ್
932 గు ಬ್ గుడಡ್దహ ಳ್ గుడಡ್దహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె గుడಡ್దహ ಳ್
933 గు ಬ್ గుడಡ್దహ ಳ್ హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె గుడಡ್దహ ಳ್ హ ಟ್
934 గు ಬ್ ಜై గర హ ಳ್ ಜై గర హ ಳ್
935 గు ಬ್ భూతపಪ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె భూతపಪ್నహ ಟ್
936 గు ಬ್ ఇరకసందರ್ ఇరకసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె ఇరకసందರ್

ఎಸ್.ಕెూడಗಿౕహ ಳ್

దರె

Page 29 of 83



1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

937 గు ಬ್ మಮ್ణಣ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మಮ್ణಣ್నಪాళಯ್
938 గు ಬ್ .నం హ ಳ್ .నం హ ಳ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె .నం హ ಳ್
939 గు ಬ್ ం ಗెರె
940 గు ಬ್ మರా ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  మರా ಪాళಯ್
941 గు ಬ್ ಜాలగు ಜాలగు స. .ಪాರ್. ಶాಲె ಜాలగు
942 గు ಬ್ పటಟ್ರావతనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

పటಟ್ರావతనహ ಳ್
943 గు ಬ್ ಕాటనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಕాటనహ ಳ್
944 గు ಬ್ .హరుವెౕసందರ್ .హరుವెౕసందರ್ స. .ಪాರ್. ಶాಲె 

.హరుವెౕసందರ್
945 గు ಬ್ .హరుವెౕసందರ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 

.హరుವెౕసందರ್ಪాళಯ್
946 గు ಬ್ ಬెూౕరಗెూండనహ ಳ್ ಬెూౕరಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  

ಬెూౕరಗెూండనహ ಳ್
947 గు ಬ್ కಗ ಗె್ರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  కಗ ಗె್ರె
948 గు ಬ್ ఎం.ఎం.ఎ ಕావಲ್ ఎం.ఎం.ఎ ಕావಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎం.ఎం.ఎ 

ಕావಲ್
949 కు గಲ್ భకತ್రహ ಳ್ భకತ್రహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
950 కు గಲ್ కురు హ ಳ್ కురు హ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
951 కు గಲ್ ರామన ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
952 కు గಲ್ ಕెంపనహ ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
953 కు గಲ್ ಲెంకపಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
954 కు గಲ್ బసవనపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
955 కు గಲ್ చనನ್ మಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
956 కు గಲ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
957 కు గಲ್ కಟెಟ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
958 కు గಲ್ ಕామనహ ಳ್ ಕామనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
959 కు గಲ್ ದెూడಡ್మళలವా ದెూడಡ್మళలವా స. .ಪాರ್.ಶా
960 కు గಲ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
961 కు గಲ್ ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
962 కు గಲ್ గుడಡ್మಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
963 కు గಲ್ కಕ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
964 కు గಲ್ ವా ಗెರె ವా ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
965 కు గಲ್ కರెకಲ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
966 కు గಲ್ కు ಬెూౕరనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
967 కు గಲ್ వడಡ್ర కుಪెಪ್ వడಡ್ర కుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
968 కు గಲ್ తరదకుಪెಪ್ తరదకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
969 కు గಲ್ ಕెూపಪ್లుಕెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
970 కు గಲ್ సణಣ್యಯ್న ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
971 కు గಲ್ ముదుగಡెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

ఇరకసందರ್

భకತ್రహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

972 కు గಲ್ ರెౕಷెಮ್ ಪారం సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
973 కు గಲ್ ಜె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
974 కు గಲ್ కుపಪ್న ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
975 కు గಲ್ ౕగలಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
976 కు గಲ್ ಹాలుಗెూౕనహ ಳ್ ಹాలుಗెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
977 కు గಲ್ ల ಮ್ౕನాರాయణపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
978 కు గಲ್ కಕ್మళలವా కಕ್మళలವా స. .ಪాರ್.ಶా
979 కు గಲ್ బ ನ್మరద కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
980 కు గಲ್ . ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
981 కు గಲ್ కರెಶానయಯ್న ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
982 కు గಲ್ సూಳెకుಪెಪ್ సూಳెకుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
983 కు గಲ್ సూಳెకుಪెಪ್ ಕావಲ್ సూಳెకుಪెಪ್ ಕావಲ್ స. .ಪాರ್.ಶా
984 కు గಲ್ ఎಸ್.ಕె.ಜె. ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
985 కు గಲ್ సుರెౕశయಯ್న ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
986 కు గಲ್ భకತ್రహ ಳ್ మణಣ್వಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
987 కు గಲ್ నజರ್న కుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
988 కు గಲ್ కಕ್మళలವా కలుಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
989 కు గಲ್ ನాగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
990 కు గಲ್ ಚౌడనకుಪెಪ್ ಚౌడనకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶా
991 కు గಲ್ హంగరహ ಳ್ హంగరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
992 కు గಲ್ ౕలసందರ್ ౕలసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶా
993 కు గಲ್ ಹెౕರెూౕహ ಳ್ ಹెౕರెూౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
994 కు గಲ್ వడಡ್ర ಕెంಪాపುర వడಡ್ర ಕెంಪాపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
995 కు గಲ್ హಕಿಕ್మ  ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
996 కు గಲ್ అంకనహ ಳ್ మఠ అంకనహ ಳ್ మఠ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
997 కు గಲ್ గుಡెಡ್ౕ పಪ್సందರ್ గుಡెಡ್ౕ పಪ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
998 కు గಲ್ ಬెಟెಟ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
999 కు గಲ್ ಬెణచకలుಲ್ ಬెణచకలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె. .ಬెూౕరసందರ್ ಕె. .ಬెూౕరసందರ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ వడಡ್ರాళು స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ణ నಕెರె ದెూ ಡ್ ణ నಕెರె ದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె. .ముತెತ್ౕనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కుంటయಯ್నಕెರె ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ నంಜెౕಗౌడనదూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె.ఇరు గరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హు కಟెಟ್ హు కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెూంబరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాನ್గర ನాನ್గర స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసಕెರె ಹెూసಕెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అందలಗెರె అందలಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గజనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ సణబ సణబ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ సణబద ಕెూపಪ್లు సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬె ಳ್ಗెರె ಬె ಳ್ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా

తರెదకుಪెಪ್

ಚౌడనకుಪెಪ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ కుಪెಪ್ కుಪెಪ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కಚెూౕనహ ಳ್ కಚెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಶె ಟ್పುర ಶె ಟ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కంటనహ ಳ್ కంటనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ వಡెಡ್ౕరహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ బంగಲె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬాಳెౕ కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఆರ್.ಬాಯ್డరహ ಳ್ ఆರ್.ಬాಯ್డరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెసತ್రಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಶా ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెంచనహ ಳ್ ಕెంచనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ బం ಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హందలಗెರె హందలಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గంಗాపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూನెನ್ౕಗౌడనದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ముదದ್హనుమన ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ತావರెಕెರె ತావರెಕెರె స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ క ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూసದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ .ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕదరದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కಟెಟ್ౕಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ .ಕెంపనహ ಳ್ .ಕెంపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ క ಗౌడనದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హరಳెౕ మర ದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూ ಗెహ ಳ್ ಕెూ ಗెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూ ಗెహ ಳ್ బಡావಣె
### కు గಲ್ ಹెూళలగుంద ಹెూళలగుంద స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూళలగుంద ಕెರె ౕగల ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ನాರాయణ పುర ನాರాయణ పುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಮా ౕహ ಳ್ ಮా ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಮా ౕహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెౕవರాయన ಪాళಯ್ ದెౕవರాయన ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూసపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసపುర ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಸెూంಡెಕెూపಪ್ ಸెూంಡెಕెూపಪ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కుంಬారಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెంపಸెూౕమనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తూ నಕెರె తూ నಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మಲాಲ್పುర మಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ సంಕెౕనపುర సంಕెౕనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ దరకಟెಟ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ దరకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

ನాನ್గర

ತావರెಕెರె

ಕెూ ಗెహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ಕెూ ಗెహ ಳ್ ఇం ರానగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసహ ಳ್ కుంಬారಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అముರ್తూరు అముರ್తూరు స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಶానుಬెూౕగనహ ಳ್ ಶానుಬెూౕగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಯాచಗానహ ಳ್ ಯాచಗానహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ನాగసందರ್ ನాగసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా

### కు గಲ್ కండనహ ಳ್ ಮావనహ ಳ್ అಮా ಕెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

### కు గಲ್ ಮావనహళಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కంచಗాలపುర కంచಗాలపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హుర ಬెూౕరసందರ್ ಹెಚ್. .ಶెటಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ರామನాయకన ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పಟెౕలనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెౕవర కనನ್సందರ್ ದెౕవర కనನ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గ  ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హు పುర హు పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ . .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ . .ಪాళಯ್ ತాతయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ యಲాಲ್పುర యಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అంದానయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಚెూటಟ್నహ ಳ್ ಚెూటಟ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ వగరಗెರె వగరಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మಮ್హుచಚ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಡ್ಗెರె ಡ್ಗెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಶె ಟ್ ౕడు ಶె ಟ್ ౕడు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವా హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ యళవరహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూసూరు ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ య ಡ್ಗెರె య ಡ್ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ತెంಗಿనమర ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕಟెಕెರె ಕెూౕಟెಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తురుగనూరు తురుగనూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಬాಯ್డరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాగసందರ್ ಹెూನెನ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హుಚెಚ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హుర ಗెರె హుర ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కంటనಗెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಚె ನ್గరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ యಡెయూరు యಡెయూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ దದ್ ంಗెౕశವ್ర నగర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూసహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెూడಡ್మధుರె ದెూడಡ್మధుರె స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ರాಗಿహ ಳ್ ರాಗಿహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా

ನాగసందರ್

అముರ್తురు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ಕಿತాತ್ఘటಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెంಪాపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కురుబర ಶె ಟ್హ ಳ್ కురుబర ಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಚాಕెౕనహ ಳ್ ಚాಕెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕాಚెౕన ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెౕಮావ  వస  గుರ್హ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ జల ಗెರె ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ంగ హ ಳ್ ంగ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మధుರెౕ ಪాళಯ್ మధుರెౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కಕ್మధుರె కಕ್మధుರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూ ಟ್ಕెರె ಗెూ ಟ್ಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తಟెಟ್ಕెರె తಟెಟ್ಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ జల ౕಗెರె జల ౕಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕరಗానహ ಳ್ ౕరಗానహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హಳెౕ వೂరు హಳెౕ వೂరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెబಬ್ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಸెూనನ್ನాయకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ల ಮ್ౕపುర ల ಮ್ౕపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కుంಬారరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಪావసందರ್ ಪావసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ బూದానహ ಳ್ బూದానహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿಚాಚ್ವా ಕಿಚాಚ್ವా స. .ಪాರ್.ಶా( . . ) స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ సూ గుಡెಡ್ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕాంತెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ శుರ್ంಗారಸాగర శుರ್ంಗారಸాగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ నవಗాರ್మ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హు యూరుదుగರ್ హు యూరుదుగರ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿರ್షಣ್పಪ್నಕెూపಪ್లు సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అణతహ ಳ್ అణతహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెళೂಳ್రుಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఇ గరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కంపಲాపುర కంపಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హಳెౕ వೂరు ౕచనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ శుರ್ంಗారಸాగర ంಗಿಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హಳెಪెౕಟె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కంపಲాపುర ಕಿರ್షಣ್పಪ್నపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ లకಕ್ ಶె ಟ್పುర లకಕ್ ಶె ಟ್పುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెంపనహ ಳ್ ಕెంపనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెూడಡ್ಪాళಯ್ ದెూడಡ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కడు ంగనహ ಳ್ కడు ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ టూಟ್రు టూಟ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ టಟ್ ౕగలಪాళಯ್ టಟ್ ౕగలಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గళరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

య యూరు

హಳెవೂరు

హు యూరు దుగರ್

ಕెంపనహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ರాజಗెರె ರాజಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಸెూందలಗెರె ಸెూందలಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఈ గరಪాళಯ್ ఈ గరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ చుంచయಯ್నಪాళಯ್ చుంచయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెದ್ౕమ ಣ್నಪాళಯ್ ದెದ್ౕమ ಣ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఇಪాಪ್ ఇಪాಪ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ కులు ౕಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ వపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕಗెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూౕ ందయಯ್నಪాళಯ್ ಗెూౕ ందయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పಪ್ನాయకనహ ಳ್ పಪ್ನాయకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కులు ౕಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕాడుರామనహ ಳ್ ಕాడుರామనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసಕెರె ಸాలుಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూಟెಟ್ మಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕాడ గಟెಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ య యూరు య యూరు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కుంటనంజయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ బుకಕ್ಸాగర బుకಕ್ಸాగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ రంగమಮ್నಪాళಯ್ రంగమಮ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తటಟ್సందರ್ తటಟ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಸెూౕ ದెౕవరಪాళಯ್ ಸెూౕ ದెౕవరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూ నహ ಳ್ ಬెూ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూ నహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕఘటಟ್ ಕెూౕఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పುటಟ್ ంగనಪాళಯ್ పುటಟ್ ంగనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఆಲెಕ್ರె ఆಲెಕ್ರె స. .ಪాರ್.ಶా( . . ) స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసూరు ಹెూసూరు స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗౌడయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఎ.ಹెూసహ ಳ್ ఎ.ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కలಲ್ನాయకనహ ಳ್ కలಲ್ನాయకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ క ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పುటಟ್ ంగమಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అంಚెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గుడಡ್దరంగనగు సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ శంಬెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఎ.ಹెూసహ ಳ್ సుబಬ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కుందూరు కుందూరు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హు ರ್దుగರ್ హు ರ್దుగರ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ శంకర  ఒಡెయరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హు ರ್ ಬెటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెటಟ್హ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

ఇಪాಪ್

య యూరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ యలచವా యలచವా స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గుళಳ್ ಳ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మూగనపುర మూగనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అంದా ಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕమనపುర ౕమనపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕమనపುర ತాండಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హు ರ್ హు ರ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హు ರ್ ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗా ಮా ತ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಚౌడನాయకనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹాలుವాಗಿలు ಹాలుವాಗಿలు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವెంకటరమణనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಚెనನ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ತాರెమరదಪాళಯ್ ತాರెమరదಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కతತ್ ఘటಟ್ కతತ್ ఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కులు ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాసనపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెౕగూరు ಬెౕగూరు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అಮా ಕెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కుತారహ ಳ್ కుತారహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గళరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హను ౕಗౌడనಪాళಯ್ హను ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పುటಟ್ ంగనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కుತారహ ಳ್ కురుಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూ ಟ್ಗెರె ಗెూ ಟ್ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ రంగణಣ್న ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ . .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ముదుಗಿ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಭైరನాయకన హ ಳ್ ಭైరನాయకన హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿతತ್ನామంగల ಕಿతತ್ನామంగల స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అಮా ಕెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హుಸెౕನ್ ಸాబరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఆರ್.ఎం. ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ యలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ రంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಶె ಟ್ಗెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕాడుమ ತ್ౕಕెರె ಕాడుమ ತ್ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ రంಗెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ము యనಪాళಯ್ ము యనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ చನాನ್పುర చನాನ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కుంಬార ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెూౕమಮ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದాಸెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గురుವెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

హు ರ್దుగರ್

ಬెౕగూరు

ಕಿతತ್ನాగమంగల
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ಲావణಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ವెంకಟెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కలుಲ್ಪాళಯ್ కలుಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గుಜెಜ್ౕనహ ಳ್ గుಜెಜ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గంటಗానహ ಳ್ గంటಗానహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెూంబరహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఐయಯ್నకಟెಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ తತ್లహ ಳ್ తತ್లహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ కమరనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హనుమంతనగర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬాಗెౕనహ ಳ್ ಬాಗెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కಕ್బచಚ್నಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెಕ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಶె ಟ್ಗెರె ಶె ಟ್ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಶె ಟ್ಗెರె ಚాతుರ್ಬాగ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ముతತ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెంపಸాగర ಕెంపಸాగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ .ಹెಚ್.ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವెంకటరమణనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఆಚాయರ್రಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕరణಣ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬాಗెౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಸెూబಗానహ ಳ್ ಸెూబಗానహ ಳ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಸెూబಗానహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కురు హ ಳ್ అರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూನెನ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూతತ್ಗెರె ಕెూతತ್ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕ ರామణಣ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అರెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూతತ್ಗెರె అಮా ಕెರె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఇ ಟ್ಗెರెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గంಗెౕనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬాబనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕె.ಹెూసహ ಳ್ ಕె.ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕలతತ್హ ಳ್ ౕలతತ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕలతತ್హ ಳ್ ಕావಲ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కప ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అణయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అಜెಜ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಮా నకಟెಟ್ಪాళಯ್ ಮా నకಟెಟ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬాಳెౕ ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూౕ ంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అరసరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

ಬాಗెౕనహ ಳ್

ಕెూతತ್ಗెರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ లಕಷ್ಮ್ణ ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూడవ ತ್ ಕెూడవ ತ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెంಕెರె ಕెంಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬైరನాయకన హ ಳ್ ಬైరನాయకన హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ సుగಗ್నహ ಳ್ సుగಗ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ బం హ ಳ್ బం హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ ದెూడಡ್ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కురుబరದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ .ಹెూసహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರ್ౕರాంపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ .వరದెౕಗౌడనದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ತెూರెಬెూమಮ್నహ ಳ್ ತెూರెಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పುర పುర స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హనుమంతనగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ డಸాಲె డಸాಲె స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూనನ್ಮాచనహ ಳ್ ముదದ್ ంగనದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూనನ್ಮాచనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕಸెౕಗౌడనದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసహ ಳ್ದెూ ಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕా ದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ వರాంపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హునుగనహ ಳ್ హునుగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ దದ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ వనహ ಳ್ వనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెబಬ್ ಳ್ ಕెబಬ್ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ముదದ್ ంగనದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ చలమసందರ್ చలమసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ వరದెౕಗౌడనದెూ ಡ್
### కు గಲ್ ఉజಜ್ ఉజಜ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూౕರెౕಗౌడనಕెూపಪ್లు సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఉజಜ್ ಕావಲ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ తತ್లపುర తತ್లపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెంచయಯ್నದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರాజపಪ್నದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెౕవసందರ್ ದెౕవసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎಲెకడకలు ఎಲెకడకలు స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎ.ಕె.ದెూ ಡ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕాచహ ಳ್ ಕాచహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె.ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಕె.ಬాಯ್డరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕాడుಬెూౕరనహ ಳ್ ಕాడుಬెూౕరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ .ಹెూసహ ಳ್ .ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెంಬారరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

ಕెూడవ ತ್

డಸాಲె

ఉజಜ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ కರెకలుಲ್ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూసಗెಹెూబಬ್ ಳ್ ಹెూసಗెಹెూబಬ್ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ తంగ ಚ್హ ಳ್ తంగ ಚ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ముತెತ್ౕనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಮాదుಗెూౕనహ ಳ್ ಮాదుಗెూౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕಗెಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ బసవనపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కರెకಲ್ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెూడಡ್ಮావతూತ್రు ದెూడಡ್ಮావతూತ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ జలదರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాగ హ ಳ್ ನాగ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎಸ್.ಕె.ಪాళಯ್ ఎಸ್.ಕె.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಮాదపಪ್నహ ಳ್ ಮాదపಪ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ರాಜెౕందರ್పುర ರాಜెౕందರ್పುర స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఇ గరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ವాజరವాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కಕ್ಮావతూತ್రు కಕ್ಮావతూತ್రు స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ తರెకಟెಟ್హ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూಟెಟ್ మಮ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెౕరూరు ಹెౕరూరు స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಲాಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಲాಳాపುర ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కంచಗానపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఈచలಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గ మఠ గ మఠ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూ ತ್పುర ಕెూ ತ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా   స.ఉ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కు ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూ ತ್పುర ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಶె ಟ್ಗెహ ಳ್ ಶె ಟ್ಗెహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హనుಮాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗా హనుమనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ముదದ್హనుమనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూపಪ್ ಕెూపಪ್ స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ ಮాగ ಪాళಯ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ జనತా ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పೂಪ್రు పೂಪ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕగలಪాళಯ್ ౕగలಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మలಲ್ನాయకన హ ಳ್ మలಲ್ನాయకన హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬాಯ್లదಕెರె ಬాಯ್లదಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూౕరపಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

.ಹెూసహ ಳ್

ಹెౕరూరు

ಕెూపಪ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ మనవ ಳ್ మనవ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హు ವాన హు ವాన స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అగರ್ಹార అగರ್ಹార స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కంటనహ ಳ್ కంటనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కుచಚ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూపಪ್ ಮాగ ಪాళಯ್ ಕాರ್ಸ್ స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ మధుರె ಕావಲ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఎನ್.ఎం.పುర ఎನ್.ఎం.పುర స. .ಪాರ್.ಶా స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎನ್. .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కಲెಲ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎನ್.ఎం.పುర అಣె సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాದ್పುర ದాದ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా   స.ఉ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కనನ್గు కనನ್గు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కళಸెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అಡెూౕనహ ಳ್ అಡెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తుವెವ್ౕಕెರె తుವెವ್ౕಕెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తుವెವ್ౕಕెರె ఎం.ఎಸ್.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ంగయಯ್న ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఉಪాಪ್ర ಪాళಯ್ స.ఉ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఆలపಪ್న గుಡెಡ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాದ್పುర నంಜెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕె.ಹెಚ್.హ ಳ್ ಕె.ಹెಚ್.హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూంಬెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూర ಕెూర స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గజనಪాలಯ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ రుమలಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರాఘవనಹెూసూరు ರాఘవన ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹాలಗెರె ಹాలಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹాలಗెರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఆರ್. .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ సణబఘటಟ್ సణబఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ వಡెౕరహ ಳ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬాಯ್డಗెರె ಬాಯ್డಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పುటಟ್నಪాళಯ್ పುటಟ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పడువಗెರె పడువಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ వళಗెರెపುర వళಗెರెపುర స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ వళಗెರెపುర ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ల ಮ್ನాರాయణపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెూడಡ್కలಲ್హ ಳ್ ದెూడಡ್కలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెటಟ್హ ಳ್ ಬెటಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె. .ಪాళಯ್ ಕె. .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెనವార ಬెనವార ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెనವార స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా

పడువಗెರె

ఎನ್.ఎం.పುర

ಕె.ಹెಚ್.హ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ పడువಗెರె కಕ್జుರ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కగಗ್లపುర కగಗ್లపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ యడವా యడವా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హం పುర హం పುర స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿౕಲార ಕಿౕಲార స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿౕಲార ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఉంగರ್ ఉంగರ್ స. .ಪాರ್.ಶా( . . )

### కు గಲ್ అజుರ್నహ ಳ್ అజుರ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ చందనహ ಳ್ చందనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎం.ఎ.ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పಲెಲ್ರాయనహ ಳ್ పಲెಲ್ರాయనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కగಗ್నహ ಳ್ కగಗ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కಗెಗ್ರె కಗెಗ್ರె స.ఉ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವెంకಟెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರాಗಿహ ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಗౌడಗెರె ಗౌడಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ బసవన మ ತ್ౕಕెರె బసవన మ ತ್ౕಕెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕె.హుర ಬెూౕరసందರ್ ಕె.హుర ಬెూౕరసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ భూవనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ క ಟ್ಗెహ ಳ್ క ಟ್ಗెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗಿ యపಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ క ಟ್ಗెహ ಳ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದెూంబరహ ಟ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ రంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెటಟ್ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అవరಗెರె అవరಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాసనపುర ದాసనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಮాಕెూౕರ್నహ ಳ್ ಮాಕెూౕರ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ తಗಿಗ್కుಪెಪ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ వడಡ್రకಟెಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ವై.హంಪాపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పవರ್త కಕ್నహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕాడుశ ಟ್హ ಳ್ ಕాడుశ ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గుళరಪాళಯ್ గుళరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మంగళ మంగళ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మంగళ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದాసన కಟెಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెూడవ ತ್ ಕెూడవ ತ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನెಲె ನెಲె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హనుಮాపುర హనుಮాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ತెూರెహ ಳ್ ತెూರెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕಿరంగూరు ಕಿరంగూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ నನ್హ ಳ್ నನ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಯాచనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

యడವా

కಗెಗ್ರె

ಮాಕెూౕರ್నహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ మంటಯ್ మంటಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మ ಕెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా   స.ఉ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెಕ್ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కంగ పುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హంద ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಜాణಗెರె ಜాణಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗౌడయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెూమಮ್ ಗెರె ಬెూమಮ್ ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మ ಕెకనನ್సందರ್ మ ಕెకనನ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ గుನాನ್గర గుನాನ್గర స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ చನెನ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ంಗಿರ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ . .ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హుచಚ್లకಕ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ గుಳ ಳె್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెಚ್.ఎಲ್.ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఆశರ್య  ౕజನె ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ణ నహ ಳ್ ణ నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూౕರెಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ రుమలయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರాయಗెూౕనహ ಳ್ ರాయಗెూౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కళ ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವెంకರె ಡ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఈರా ౕ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕాంతయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ఆರ್. ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాసరహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ మ ಕెహ ಳ್ ಪాళಯ್ మ ಕెహ ಳ್ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗెూౕ ందయಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెಕ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ತాರెమರెహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ನాగలపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెౕరూరు మಮ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ದాసనపುర ದాసనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಮా హ ಳ್ ಮా హ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

### కు గಲ್ రంగಸాವ್  గుడಡ್దಕావలు రంగಸాವ್  గుడಡ್దಕావలు సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

### కు గಲ್ .ಹెూసహ ಳ್ .ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసహ ಳ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಗెూౕకుల సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ లಕెಕ್ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ త ಕెರె త ಕెರె స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವాజరಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್

మ ಕెహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ಗಿ ಗౌడనಪాళಯ್ ಗಿ ಗౌడనಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಸాలం ರ್ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెూౕరసందರ್ ಬెూౕరసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದాసనపುర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಯాచఘటಟ್ ಯాచఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ತెపಪ್సందರ್ ತెపಪ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಗಿ నగర సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అరಕెರె అరಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ అరಕెರె ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెౕಟెಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಗಿడదದాసనపುర ಗಿడదದాసనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ యలగలವా యలగలವా స. .ಪాರ್.ಶా( . . ) స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెటಟ್ద ందలಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హనుమణಣ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ವై.ಹెూసಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెూౕసనయలಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెూడగటಟ್ ಹెూడగటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హుణಸెకుಪెಪ್ హుణಸెకుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ దದ್ರామయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಜెూౕ ಹెూసహ ಳ್ ಜెూౕ ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ క ವెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕಗెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ పುರా ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ యಡెహ ಳ್ యಡెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాగనహ ಳ್ ನాగనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాగనహ ಳ್ ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాగనహ ಳ್ ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಬెటಟ್ద ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ంగದెౕవర ಪాళಯ್ ంగದెౕవర ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పುటಟ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ సంತెಮావతూತ್రు సంತెಮావతూತ್రు స.ఉ.ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶా స.ಪౌರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ನాರాయణ ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಕెంపనహ ಳ್ ಕెంపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ మ యపಪ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ పಪ್యಯ್నಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ అರెಪాళಯ್ అರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ కదರాపುర కదರాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ నంಜెౕಗౌడనహ ಟ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ హంగరహ ಳ್ హంగరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెూడಡ್ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ౕఘలಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ . .ತాండಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ౕదూరు ౕదూరు స. .ಪాರ್.ಶా

.ಹెూసహ ಳ್

ಜెూౕ ಹెూసహ ಳ್

సంತెಮావతూತ್రు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### కు గಲ್ ఎం.ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಹెూసూరు ಕాಲెూౕ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ కలಲ್ನాయకనహ ಳ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಹెగಗ್డ  హ ಳ್ ಹెగಗ್డ  హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ హందలకుಪెಪ್ హందలకుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఉ ಕెహ ಳ್ ఉ ಕెహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ఉ ಕెహ ಳ್ ಪాళಯ್ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ముతుగదహ ಳ್ ముతుగదహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ದెౕವాలయ ದెౕವాలయ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా   స.ఉ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ರామಬాణ సంಚా  వಯ್వಸెಥ್
### కు గಲ್ ಚెూటಟ್నహ ಳ್ ಚెూటಟ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಕెంಕెರె ಕెంಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಚౌ ರ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా
### కు గಲ್ ಬెూౕర ంగనಪాళಯ್ ಬెూౕర ంగనಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶా
### పటూరు రంಗాపುర ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసహ ಳ್
### పటూరు రంಗాపುర రంಗాపುర రంಗాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె రంಗాపುర
### పటూరు రంಗాపುర ಹాವెౕనహ ಳ್ ಹాವెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಹాವెౕనహ ಳ್
### పటూరు రంಗాపುర .ఎం.వడಡ್రహ ಟ್ .ఎం.వడಡ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె. .రం.వడಡ್రహ ಟ್
### పటూరు రంಗాపುర ఆలదహ ಳ್ ఆలదహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ఆలదహ ಳ್
### పటూరు రంಗాపುర అనಗెూండనహ ಳ್ అనಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఆనಗెూండనహ ಳ್
### పటూరు రంಗాపುర ಕెರెಗెూౕ ಕెರెಗెూౕ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕెರెಗెూౕ
### పటూరు దస ఘటಟ್ గంగఘటಟ್ గంగఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  గంగనఘటಟ್ .ಹెಚ್.ఎಸ್ గంగనఘటಟ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ కలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ కలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  కలಲ್యಯ್నಪాళಯ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ దస ౕఘటಟ್ దస ౕఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  దస ౕఘటಟ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ ಹెూగవనఘటಟ್ ಹెూగవనఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూగవనఘటಟ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ ದా ౕహ ಳ್ ದా ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದా ౕహ ಳ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ హుచಚ್నహ ಳ್ హుచಚ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హుచಚ್నహ ಳ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె . ౕలనహ ಳ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ ಸాసలహ ಳ್ ಸాసలహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಸాసలహ ಳ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ ನార ౕకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ನార ౕకಟెಟ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ పೂಜా  ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు దస ఘటಟ್ బಳ ಳె್కಟెಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు తడసూరు ఎಸ್.ఆರ್. . ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎಸ್.ఆರ್. .ಪాళಯ್
### పటూరు తడసూరు ౕಲాపುర సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు తడసూరు కలಲ್హ ಳ್ కలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కలಲ್హ ಳ್
### పటూరు తడసూరు మం ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మం ಕెూపಪ್లు
### పటూరు తడసూరు ರామచంధರ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ರామచందರ್పುర
### పటూరు తడసూరు ఎం.ఎಸ್.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ఎం.ఎಸ್.ಪాళಯ್
### పటూరు తడసూరు ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
### పటూరు తడసూరు తడసూరు తడసూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె తడసూరు .ಹెಚ್..ఎಸ್ తడసూరు
### పటూరు తడసూరు బ ನ್హ ಳ್ బ ನ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె బ ನ್హ ಳ್
### పటూరు తడసూరు ఎಸ್.లಕಿಕ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎಸ್.లಕಿಕ್హ ಳ್

ఎಸ್.ఆರ್. .ಪాళಯ್

ದెౕವాలయ

ನార ౕకಟెಟ್

ರామచందರ್పುర
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు తడసూరు బసవనహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు తడసూరు ంగదహ ಲ್ ంగదహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ంగదహ ಳ್
### పటూరు తడసూరు ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ చటನ್హ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ గురుగదహ ಳ್

స. .ಪాರ್.ಶాಲె  గురుగదహ ಳ್ 
కనನ್డ

### పటూరు గురుగదహ ಳ್ గురుగదహ ಳ್
స. .ಪాರ್.ಶాಲె గురుగదహ ಳ್ 
(ఉదుರ್)

### పటూరు గురుగదహ ಳ್ వర స. .ಪాರ್.ಶాಲె వర .ಹెಚ್.ఎಸ್ వర
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ಬెౕలూరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ಬెౕలూరనహ ಳ್
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ఎಸ್.ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ఎಸ್.ಹెూసూరు
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  
ಕెూౕ ಕెూపಪ್లు(ము ಚ್ದె)

### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ಗౌడనకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗౌడనకಟెಟ್ .ಹెಚ್.ఎಸ್ ಗౌడనకಟెಟ್
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ కಕ್ దರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కಕ್ దರె
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ಬెಣెಣ್నహ ಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెಣ ಣె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు గురుగదహ ಳ್ ంಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ంಗెౕనహ ಳ್

### పటూరు
హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್(ಶాಲె ము ಚ್ದె)

### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ కಲ ಲె್ౕనಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కಲ ಲె್ౕಗౌడనಪాళಯ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ಬెನాನ್యకనహ ಳ್ ಬెನాನ್యకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಬెನాನ್యకనహ ಳ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ కಕ್ಮాపರ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె కಕ್ಮాపರ್నహ ಳ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ బంಡెಗెౕಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెబంಡెౕಗెౕಟ್'
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ఈరలಗెರె ఈరలಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఈరలಗెರె
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ರామಶె ಟ್హ ಳ್ ರామಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ರామಶె ಟ್హ ಳ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ హుచಚ್నహ ಳ್ హుచಚ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె హుచಚ್నహ ಟ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ದెూడಡ್ಮాపనహ ಳ್ ದెూడಡ್ಮాపರ್నహ ಳ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  
ದెూడಡ್ಮాపರ್నహ ಳ್

### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ఈಡెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఈಡెౕనహ ಳ್
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ఆ ల ಮ್ౕనగర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆ ల ಮ್ౕనగర
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ಕెూౕಟెನాయకనహ ಳ್

స. .ಪాರ್.ಶాಲె 
ಕెూౕಟెನాయకనహ ಳ್

### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ బనశంక స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బనశంక
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ం ಸెಕ್ರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ం ಸెಕ್ರె(ఉదుರ್) స. .ಪాರ್.ಶాಲె ం ಸెಕ್ರె
### పటూరు హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್ ಶాంతనహ ಳ್
### పటూరు ఈచనూరు ఈచనూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఈచనురు(ఉదుರ್) స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఈచనూరు
### పటూరు ఈచనూరు ఆಚారಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆಚారಪాళಯ್
### పటూరు ఈచనూరు హులుಲ್కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హులుಲ್కಟెಟ್

ಕెూౕಟెನాయకనహ ಳ್

ఎಸ್.లಕಿಕ್హ ಳ್

గురుగదహ ಳ್

వర

ಗౌడనకಟెಟ್

ಬెಣ ಣె್ౕనహ ಳ್

హుచಚ್ಗెూండనహ ಳ್

కಕ್ಮాపರ್హ ಳ್

ఈಡెౕనహ ಳ್

ం ಸెಕ್ರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు ఈచనూరు ಕెూపಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూపಪ್
### పటూరు ఈచనూరు ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూపಪ್లు
### పటూరు ఈచనూరు ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ మ ತ್హ ಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె మ ತ್హ ಳ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ఎం. ಮాಮ್ಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎం. మಮ್ಲాపುర
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ರెౕ దರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ರె దರె
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ దರెగు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  దರెౕగు
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ క ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె క ಕెರె
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ అంಚెಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  అంಚెಕెూపಪ್లు సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ శంక ಕెూపಪ್లు
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ದాದ್పುర

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದాದ್పುర (ಶాಲె 
ము ಚ್ದె)

### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ಬైರాపುర
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ಕెూನెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూನెౕహ ಳ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ హಳెౕ ಕెూನెహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ಟ್ౕఫನ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ మಡెౕనూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె మಡెౕనూరు
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ఎం. .హ ಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఎం. .హ ಟ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ఎం. .హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎం. .హ ಟ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ಮా హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಮా హ ಳ್
### పటూరు మ ತ್హ ಳ್ ಕె.ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు ನెూణ నಕెರె ನెూణ నಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ನెూణ నಕెರె
### పటూరు ನెూణ నಕెರె ನెూణ నಕెರె

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ನెూణ నಕెರె 
(ಬా క)

### పటూరు ನెూణ నಕెರె ನెూణ నಕెರె
స. .ಪాರ್.ಶాಲె ನెూణ నಕెರె 
(ఉదుರ್) .ಹెಚ್.ఎಸ್ ನెూణ నಕెರె'

### పటూరు ನెూణ నಕెರె ఆలూಬ್రు స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఆలూಬ್రు
### పటూరు ನెూణ నಕెರె అణపనహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ನెూణ నಕెರె ఆలూಬ್రు .ಹెಚ್.ఎಸ್ ఆలూಬ್రు
### పటూరు ನెూణ నಕెರె ಮాకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాకనహ ಳ್
### పటూరు ನెూణ నಕెರె ಚెಚ್నహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గుంగరమಳె గుంగరమಳె స. .ಪాರ್.ಶాಲె గుంగరమಳె
### పటూరు గుంగరమಳె .ಹెಚ್.ఎಸ್ గుంగరమಳె
### పటూరు గుంగరమಳె .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు గుంగరమಳె .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ .ಹెಚ್.ఎಸ್ ಹెూంಗెౕల ಮ್ౕ ెౕతರ್
### పటూరు గుంగరమಳె ಮా హ ಳ್ ಮా హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮా హ ಳ್
### పటూరు గుంగరమಳె ಮాಗెూంರ್డనహ ಳ್ ಮాಗెూంರ್డనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాಗెూంರ್డనహ ಳ್

ನెూణ నಕెರె

ఈచనూరు

మ ತ್హ ಳ್

ರె దರె'

క కರె

ದాದ್పುర

ಕెూನెౕహ ಳ್

మಡెౕనూరు

ಮా హ ಳ್

ఆలూಬ್రు

ಮాకనహ ಳ್

గుంగరమಳె

.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు గుంగరమಳె దರెಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె దರెಕెರె
### పటూరు గుంగరమಳె ಹారనకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹారనకಟెಟ್
### పటూరు గుంగరమಳె ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గుంగరమಳె ౕగళಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ౕగళಕెూపಪ್లు
### పటూరు గుంగరమಳె కబಬ್ ಳ್ಕావಲ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గుంగరమಳె ಕెళగలಕెూపಪ್లు సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గుంగరమಳె .కలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ,కలಲ್హ ಳ್
### పటూరు గుంగరమಳె జనತా ಕాಲెూౕ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు గుంగరమಳె కసవనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కసవనహ ಳ್
### పటూరు గుంగరమಳె కసవనహ ಳ್ ಕావಲ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗెರె ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗెರె .ಹెಚ್.ఎಸ್ ಗెರె
### పటూరు ಗెರె ಗెರె ಪాళಯ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
ಗెರెಪాళಯ್(ಶాಲె ము ಚ್ದె)

### పటూరు ಗెರె గడబనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె గడబనహ ಳ್
### పటూరు ಗెರె ಚౌಡాಲ್పುర

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಚౌಡాಲ್పುర( ಶాಲె 
ము ಚ್ದె)

### పటూరు ಗెರె ಕಿబಬ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕಿబಬ್నహ ಳ್
### పటూరు ಗెರె ಕಿబಬ್నహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕಿబಬ್నహ ಳ್ ಪాళಯ್
### పటూరు ಗెರె జకಕ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె జకಕ್నహ ಳ್
### పటూరు ಗెರె జకಕ್నహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗెರె మಮ್ಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాಮ್పುర
### పటూరు ಗెರె మಮ್ಲాపುర ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗెರె హటನ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె హటನ್
### పటూరు ಗెರె ಕె. .ಕాರ್ಸ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె. .ಕాರ್ಸ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ అరళగుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె అరళగుಪెಪ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ ಕెూ ಳ್హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూ ಳ್హ ಟ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ భದాರ್పುర
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ ఆయరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె  ఆయరహ ಳ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ వ ంగయಯ್నಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ ఈరనకలుಲ್ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ ఆయరహ ಳ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె 
ఆయరహ ಳ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### పటూరు అరళగుಪెಪ್ కలుಲ್ಶె ಟ್హ ಳ್' కలుಲ್ಶె ಟ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె కలుಲ್ಶె ಟ್హ ಳ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ మ ಲ್హ ಳ್ మ ಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మ ಲ್హ ಳ್
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ ಬైರాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬైರాపುర
### పటూరు అరళగుಪెಪ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು కుಪాಪ್ళು స. .ಪాರ್.ಶాಲె కుಪాಪ್ళು
### పటూరు కుಪాಪ್ళು ಶాం నగర సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು ಕెూం ಲ್ఘటಟ್ ಕెూం ಲ್ఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూం ಲ್ఘటಟ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು కಟెಟ್హ ಳ್ కಟెಟ್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కಟెಟ್ౕహ ಳ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು ఉ ಪ್నహ ಳ್ ఉ ಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఉ ಪ್నహ ಳ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು ಕాడుಶె ಟ್హ ಳ್ ಕాడుಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕాడుಶె ಟ್హ ಳ್

ಕಿబಬ್నహ ಳ್

దರెಕెರె

ౕగళಕెూపಪ್లు

.కలಲ್హ ಳ್

కసవనహ ಳ್

ಗెರె

జకಕ್నహ ಳ್

ಮాಮ್ಲాపುర

హటನ್

అరళగుಪెಪ್

ఆయరహ ಲ್

ಬైರాపುర

కుಪాಪ್ళು
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు కుಪాಪ್ళು వపುర వపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె వపುర
### పటూరు కుಪాಪ್ళು ಗಿణಕಿౕಕెರె ಗಿౕణಕಿಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಗಿణಕಿಕెರె
### పటూరు కుಪాಪ್ళು బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್ బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್
### పటూరు కుಪాಪ್ళು కరಡాళು స. .ಪాರ್.ಶాಲె,కరಡాళು
### పటూరు కుಪాಪ್ళು కరಡాళು సంತె

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కరಡాళು సంತె 
ౖದాన

### పటూరు కుಪాಪ್ళು కరಡాళು ಪాళಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు కర కర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కర
### పటూరు కర రంగನాథపುర సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు కర ಬెూ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెూ నహ ಳ್
### పటూరు కర ದెౕవరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ದెౕవరహ ಳ್
### పటూరు కర ರా ౕనహ ಳ್ ರా ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ರా ౕనహ ಳ್
### పటూరు కర ಪె ದ್హ ಳ್ ಪె ದ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಪె ದ್హ ಳ್
### పటూరు కర మ ಲ್పటಟ್ణ మ ಲ್పటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మ ಲ್పటಟ್ణ
### పటూరు కర ಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಶె ಟ್హ ಳ್
### పటూరు కర కుపೂಪ್రు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కుపೂಪ್రు
### పటూరు కర ಡ ಲె್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಡ ಲె್ౕహ ಳ್
### పటూరు కర జయం ಗాರ್మ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,జయం ಗాರ್మ
### పటూరు కర ನాಯ್ಕెౕనహ ಳ್ ನాಯ್ಕెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ನాಯ್ಕెౕనహ ಳ್
### పటూరు కర అಣాಣ್మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ అಣాಣ್మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,అಣాಣ್మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ మసవనఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మసవనఘటಟ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ కంಪారహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,కంಪారహ ಳ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ గంజలఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,గంజలఘటಟ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ మూడలಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మూడలಕెూపಪ್లు
### పటూరు మసవనఘటಟ್ ರాయಶె ಟ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ರాయಶె ಟ್హ ಳ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ ವెంకಟాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ವెంకಟాపುర
### పటూరు మసవనఘటಟ್ ಮాಳ ಕెెూపಪ್లు సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ రూಪా పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రూಪా పುర
### పటూరు మసవనఘటಟ್ మసవనఘటಟ್ಕాಲెూౕ

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మసవనఘటಟ್ಕా
ಲెూౕ

### పటూరు మసవనఘటಟ್ ಜాబఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಜాబఘటಟ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ ಮాటనహ ಳ್ ಮాటనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಮాటనహ ಳ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ సಲెౕహ ಳ್ సಲెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, సಲెౕహ ಳ್
### పటూరు మసవనఘటಟ್ సಣ ಣె್ౕనహ ಳ್ సಣ ಣె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,సಣ ಣె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ನె ಲ್ಕెರె స. .ಪాರ್. ಶాಲె, ನె ಲ್ಕెರె .ಹెಚ್.ఎಸ್. ನె ಲ್ಕెರె
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ನె ಲ್ಕెರె ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ನె ಲ್ಕెರె ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె కుడువనఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,కుడువనఘటಟ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ಕెూನెౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెూನెౕಗౌడనಪాళಯ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ధ ರ್ಗౌడనಪాళಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ಮారు నగర సంಚారಸౌలభಯ್

ಬెూ నహ ಳ್

కరಡాళು

కర

ಶె ಟ್హ ಳ್

ಡ ಲె್ౕహ ಳ್

మసవనఘటಟ್

గంజలఘటಟ್

ರాయಶె ಟ್హ ಳ್

రూಪా పುర

ಜాబఘటಟ್

ನె ಲ್ಕెರె

కుడువనఘటಟ್

Page 48 of 83



1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె మూಗಿತ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,మూಗಿತ್హ ಳ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ఎం.ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎం.ಹెూసూరు
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె బురుಡెౕఘటಟ್ బురుಡెౕఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,బురుಡెౕఘటಟ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ఎಡెౕహ ಳ್ౕ ఎಡెౕహ ಳ್ౕ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె క ౕಕెರె క ౕಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె,క ౕಕెರె
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ಗెూౕಪాలపುర ಗెూౕಪాలపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಗెూౕಪాలపುర
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె బ ತ್హ ಳ್ బ ತ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,బ ತ್హ ಳ್
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె ಗాಗ್ವె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗాಗ್ವె
### పటూరు ನె ಲ್ಕెರె అగರ್ಹార సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಹెడగరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెడగరహ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಹెౕಮావ ಕాಲెూౕ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ జనತాಕాಲెూౕ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ కనూನ್ఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కనూನ್ఘటಟ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಹాರెూౕఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹాರెూౕఘటಟ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಕెూరమరహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ భటಟ್రహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ కురుబరమಲెಲ್ౕనహ ಳ್ కురుబరమಲెಲ್ౕనహ ಳ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కురుబరమಲెಲ್ౕనహ
ಳ್

### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ఎನ್. ౕలనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎನ್. ౕలనహ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ కಬాಬ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ శకునಗಿ . .హ ಟ್ శకునಗಿ . .హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,శకునಗಿ . .హ ಟ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ನాగరఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ನాగరఘటಟ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಗెూౕಪెౕಗౌడనಪాళಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಬెళగరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెళగరహ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ వడಡ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಕైದాళ ಕైದాళ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಕైದాళ
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెూౕ హ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ಬెూౕ హ ಳ್ ಬెూౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెూౕ హ ಳ್
### పటూరు ನాగరఘటಟ್ ನాగరఘటಟ್ಕావಲ್ ನాగరఘటಟ್ಕావಲ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ హుణಸెౕఘటಟ್ హుణಸెౕఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,హుణಸెౕఘటಟ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ మ ತ್ఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,మ ತ್ఘటಟ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ జూగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,జూగనహ ಳ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ కಬాಬ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ మಲెಲ್ౕದెౕవరహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ జయపುర జయపುర సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ ంగದెౕవరహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ ఎಲ್.ಬెూౕ ಕాಲెూౕ

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎಲ್.ಬెూౕ ಕాಲెూౕ

### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ కురుబరహ ಳ್ కురుబరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కురుబరహ ಳ್

మూಗಿತ್హ ಳ್

ಗాಗ್ವె

ಹెడగరహ ಳ್

కనూನ್ఘటಟ್

ಹాರెూౕఘటಟ್

ఎನ್. ౕలనహ ಳ್

ನాగరఘటಟ್

ಬెళగరహ ಳ್

మ ತ್ఘటಟ್

ంగದెౕవరహ ಳ್

Page 49 of 83



1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ ಮాచఘటಟ್ ಮాచఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಮాచఘటಟ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ ಜె.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ಜె.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಜె.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ సూగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె,సూగూరు .ಹెಚ್.ఎಸ್. సూగూరు
### పటూరు హుణಸెౕఘటಟ್ మలಲ್సందರ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు బజగూరు బజగూరు బజగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె,బజగూరు
### పటూరు బజగూరు బಳ ಳె್ౕಕెರె బಳ ಳె್ౕಕెರె సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు బజగూరు .ಹెూసూరు .ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಹెూసూరు
### పటూరు బజగూరు ఘನ್సంತె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఘನ್సంತె
### పటూరు బజగూరు ఎం.ఆರ್.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎం.ఆರ್.ಪాళಯ್
### పటూరు బజగూరు ಜాబಲాಫುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಜాబಲాಫುర
### పటూరు బజగూరు హుಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,హుಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు బజగూరు హుಲెಲ್ౕనహ ಳ್ಕావಲ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ం ಸెಕ್ರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ం ಸెಕ್ರె సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె అయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,అయಯ್నಪాళಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ౕరసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౕరసందರ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ౕరసందರ್ಪాళಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె కుందూరు కుందూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,కుందూరు
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె గుడಡ್దಪాళಯ್ గుడಡ್దಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,గుడಡ್దಪాళಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ಕామಗెూండనహ ಳ್ ಕామಗెూండనహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె రజತా ರ್పುర రజತా ರ್పುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె,రజತా ರ್పುర
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె యగ ౕకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,యగ ౕకಟెಟ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ಹెూసహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూసహ ಟ್
### పటూరు ం ಸెಕ್ರె ಕెూౕడుగಲ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెూౕడుగಲ್ ಪాళಯ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಸాథರ್వ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಸాథರ್వ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಮా నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಮా నహ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ఎం.ಗెూలಲ್హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎం.ಗెూలಲ್హ ಟ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಚౌ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಚౌ హ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ఆలూరు ఆలూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ఆలూరు
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ రూಪా పುర రూಪా పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రూಪా పುర
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ హ సముదರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హ సముదರ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಮాచుకಟెಟ್ತాండಯ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ನెలಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ನెలಗెూండనహ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ంగదహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ పరువಗెూండనహ ಳ್ పరువಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,పరువಗెూండనహ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ పಟెರ್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,పಟెರ್ౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,పಟెರ್ౕహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, పಟెರ್ౕహ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಕాಲెూౕ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ తమಮ್ హ ಳ್ తమಮ್ హ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್

సూగూరు

ಸాథರ್వ ಳ್

ಚౌ హ ಳ್

హ సముదರ್

ನెలಗెూండనహ ಳ್

పಟెರ್ౕహ ಳ್

ఘನ್సంತె

హుಲ ಲె್ౕనహ ಳ್

ం ಸెಕ್ರె

ౕరసందರ್

యగ ౕకಟెಟ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಗెದెಲ್ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಗెದ ಲె್ౕహ ಳ್
### పటూరు ಸాథರ್వ ಳ್ ಗె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಹాಲెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಹాಲెౕనహ ಳ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಹా.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಹా.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಹా.వడಡ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಹా.ಹెూసూరు సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె కంబదహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ల ಮ್ౕపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ల ಮ್ౕపುర
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಜెూౕ మಮ್ರాయనహ ಳ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಜెూౕ మಮ್ರాయ
నహ ಳ್

### పటూరు మణಕಿౕಕెರె మಮ್ರాయనహ ಳ್ మಮ್ರాయనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ರాయనహ ಳ್

### పటూరు మణಕಿౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఆ ನాయకనహ ಳ್

### పటూరు మణಕಿౕಕెರె
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఆ ನాయకనహ ಳ್ 
ఉదుರ್ (ಶాಲె ము ಚ್ದె)

### పటూరు మణಕಿౕಕెರె కಲెಕ್ರె కಲెಕ್ರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె,కಲెಕ್ರె
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ౕಸె మಮ್నహ ಳ್ ౕಸె మಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕಸె మಮ್నహ ಳ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె హుర ౕహ ಳ್ హుర ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హుర ౕహ ಳ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಬాಯ್డరహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె మణಕಿౕಕెರె మణಕಿౕಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె,మణಕಿౕಕెರె
### పటూరు మణಕಿౕಕెರె ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ గు ಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె,గు ಗెూండనహ ಳ್

### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ గు ಗెూండనహ ಳ್ಗెూలಲ್రహ ಟ್
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,గు ಗెూండనహ ಳ್
ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ గు ಗెూండనహ ಳ್ వడಡ್రహ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ మಮ್ಲాಫುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ಲాಫುర
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ బంಜారహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,బంಜారహ ಟ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ హరచనహ ಳ್ ಕాಲెూౕ

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హరచనహ ಳ್ 
ಕాಲెూౕ

### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ హరచనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,హరచనహ ಳ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ ವాసుದెౕవరహ ಳ್ ವాసుದెౕవరహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ವాసుದెౕవరహ ಳ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ ಬెూమಮ್ಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెూమಮ್ಲాపುర
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ ಬెూమಮ್ಲాపುర .హ ಟ್ సంಚారಸౌలభಯ್
### పటూరు గు ಗెూండనహ ಳ್ ಮారుಗెూండనహ ಳ್ ಮారుಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ಮారుಗెూండనహ ಳ್
### పటూరు గు ಗెూండనగ ಳ್ ಬాగుವాళ: స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాగుವాళ
### పటూరు గు ಗెూండనగ ಳ್ ಬాగుವాళ ಗెూలಲ್రహ ಟ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಬాగుವాళ 
ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### పటూరు గు ಗెూండనగ ಳ್ ಹాలుಗౌడనకಟెಟ್ ಹాలుಗౌడనకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹాలుಗౌడనకಟెಟ್

ఆ ನాయకనహ ಳ್

గు ಗెూండనహ ಳ್

మಮ್ಲాಫುర

ಬెూమಮ್ಲాపುర

ಬాగుವాళ

ಗెದ ಲె್ౕహ ಳ್

ಹాಲెౕనహ ಳ್

ల ಮ್ౕపುర

ఆ ನాయకనహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు గు ಗెూండనగ ಳ್ ಬైరನాయకనహ ಳ್ ಬైరನాయకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಬైరನాయకనహ ಳ್
### పటూరు గు ಗెూండనగ ಳ್ ನాగ హ ಳ್ ನాగ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ನాగ హ ಳ್
### పటూరు ಹెూనನ್వ ಳ್ ಹెూనನ್వ ಳ್ ಹెూనನ್వ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూనನ್వ ಳ್ ఉదుರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಹెూనನ್వ ಳ್ .ಹెಚ್.ఎಸ್ ಹెూనನ್వ ಳ್
### పటూరు ಹెూనನ್వ ಳ್ ಹెూసపటಟ್ణ ಹెూసపటಟ್ణ స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసపటಟ್ణ
### పటూరు ಹెూనನ್వ ಳ್ ಕెರెబం ಪాళುಯ್ ಕెರెబం ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెರెబం ಪాళಯ್
### పటూరు ಹెూనನ್వ ಳ್ కంచుಗారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కంచుಗారనహ ಳ್
### పటూరు ಹెూనನ್వ ಳ್ కృಷాಣ್పುర సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಗాಯ್రఘటಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಗాಯ್రఘటಟ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಗాಯ್రఘటಟ್ ಹెూసహ ಟ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಗాಯ್రఘటಟ್ 
ಹెూసహ ಟ್

### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ರామనಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಬెూౕ  ಕాಲెూౕ

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್ ಬెూౕ  
ಕాಲెూౕ

### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಚౌಡెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಚౌಡెౕనహ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ హనుమంతపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె హనుమంతపುర
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ సూరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె సూరనహ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ బసపಪ್నహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ఆ ವాళ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఆ ವాళ
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ఇಮాಮ್ ಸాబರ್ ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ సమ ౕಗಿಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ కಕ್ಹెూనನ್వ ಳ್ కಕ್ಹెూనನ್వ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె కಕ್ಹెూనನ್వ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ರామనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ರామనహ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ క ಬ್నಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె క ಬ್నಕెರె
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ దರెగు  ಕావಲ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ ಕె.లಕಿಕ್హ ಳ್ ಕె.లಕಿಕ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.లಕಿಕ್హ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ రಟెಟ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె రಟెಟ್ౕనహ ಳ್
### పటూరు ಗాಯ್రఘటಟ್ లంಕెౕహడుಲ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు బళುవನెౕరలు స. .ಪాರ್.ಶాಲె  బళುవನెౕరలు .ಹెಚ್.ఎಸ್ బళುవನెౕరలు
### పటూరు బళುవನెౕరలు ದెూడಡ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದెూడಡ್నಪాళಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .ಹెూసహ ಳ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಹెూసహ ಳ್ ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు రంగಧామನాయಕ್న ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಹెూసూరు సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు మ ಲ್ದెౕ హ ಳ್ మ ಲ್ದెౕ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మ ಲ್ದెౕ హ ಳ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಬెూ నహ ಳ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  .ముದ ದె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు సూరಗెూండనహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ఎಸ್.వడಡ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎಸ್.వడಡ್రహ ಟ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಶా ಟ್ರ್ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್

కంచుಗారనహ ಲ್

.ಬెూ నహ ಳ್

ಗాಯ್రఘటಟ್

ಕెూౕ హ ಳ್

ಚౌಡెౕనహ ಳ್

సూరనహ ಳ್

ఆ ವాళ

ರామనహ ಳ್

రಟెಟ್ౕనహ ಳ್

బళುవನెౕరలు

.ಹెూసహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### పటూరు బళುవನెౕరలు ముదుದ್రంగನాయಕ್నಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు రుದాರ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె రుದాರ್పುర
### పటూరు బళುవನెౕరలు పುటಟ್రంగనಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಹెూస ಕాಲెూౕ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .రంಗాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె .రంಗాపುర
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు హ జన ಕాಲెూౕ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు హూ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  హూ హ ಳ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు క ಳ್ಕెూపಪ್లు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె క ಳ್ಕెూపಪ್లు
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಗౌడనకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  .ಗౌడనకಟెಟ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు తురుముంದె సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు మ దದ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మ దದ್యಯ್నಪాళಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ದాసనకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ದాసనకಟెಟ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ದా||ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದా||ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಹెటಲ್యಯ್న హ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ದెౕవర హ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಹాలయుಯ್న హ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಗెూలಲ್రహಟెూಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు బళುవನెౕరలు ಕాళమಮ್నగుడಡ್ద ತాండಯ್

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕాళమಮ್నగుడಡ್ద 
ತాండಯ್

### పటూరు బళುవನెౕరలు .ಹెಚ್/ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಹాలుಕ್ ಕె స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ಹాలుಕ್ ಕె
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಹెಚ್.ముದ ದె್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెಚ್.ముದ ದె್ౕనహ ಳ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಹెಚ್.ఎం.ತాండಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె అమರ್త మహಲ್ ಕావಲ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಮాయಗెూండనహ ಳ್

స. .ಪాರ್.ಶాಲె  
ಮాయಗెూండనహ ಳ್

### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಗెూలಲ್రహ ಟ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె కు యರ್ ಪాళಯ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ంಗెౕనహ ಳ್ సంಚార ಸౌలభಯ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూడಗಿౕహ ಳ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె బసవರాజపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె బసవರాజపುర
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ದెూ ಡ್కಟెಟ್ ದెూ ಡ್కಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ದెూ ಡ್కಟెಟ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ಹెಚ್.ಬైರాపುర ಹెಚ್.ಬైರాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెಚ್.ಬైರాపುర
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె ఘటಕಿనಕెರె ఘటಕಿనಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె  ఘటಕಿనಕెರె
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె సತెತ್ರామనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె సತ ತె್ರామనహ ಳ್
### పటూరు ಹాలుಕ್ ಕె మంజుನాథపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె మంజుನాథపುర
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ಬెಳాಳ್ ಬెಳాಳ್ స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె,  ಬెಳాಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬెಳాಳ್
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ కಕ್ಬెಳాಳ್ కಕ್ಬెಳాಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಬెಳాಳ್

సತ ತె್ರామనహ ಳ್

సూరಗెూండనహ ಳ್

రుದాರ್పುర

.రంಗాపುర

హూ;ఇహ ಳ್

.ಗౌడనకಟెಟ್

ದాసనకಟెಟ್

ಹాలుಕ್ ಕె

ಮాయಗెూండనహ ಳ್

ಕెూడಗಿౕహ ಳ್
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ಬెಳాಳ್ కరలుಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కరలుಪాళಯ್
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ంಗಿౕపುర ంಗಿౕపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗಿౕపುర
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ మಮ್ಲాపುర మಮ್ಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ಲాపುర
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ .ಗెూలಲ್హ ಳ್ .ಗెూలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ದెూಡెಡ್ౕ ದెూಡెಡ್ౕ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూಡెಡ್ౕ
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ದెూడಡ್ ౕరనహ ಳ್ ದెూడಡ್ ౕరనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ ౕరనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ ౕరనహ ಳ್
### తుమకూరు ಬెಳాಳ್ ಬెಳాಳ್ ಬెಳాಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెಳాಳ್
### తుమకూరు ಬెళగుంబ ಬెళగుంబ ಬెళగుంబ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెళగుంబ
### తుమకూరు ಬెళగుంబ కుందూరు కుందూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కుందూరు
### తుమకూరు ಬెళధర ఎం.ಗెూలಲ್హ ಳ್ ఎం.ಗెూలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఎం.ಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు ಬెళధర ಕెంచయಯ್నಪాళಯ್ ಕెంచయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంచయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಬెళధర అಹెూౕబల అగರ್ಹార మస ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మస ౕಪాళಯ್
### తుమకూరు ಬెళధర ಗౌడనకಟెಟ್
### తుమకూరు ಬెళధర నర ౕపುర నర ౕపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, నర ౕపುర
### తుమకూరు ಬెళధర అಹెూౕబల అగರ್ಹార అಹెూౕబల అగರ್ಹార స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అಹెూౕబల అగರ್ಹార
### తుమకూరు ಬెళధర మలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ మలಲ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మలಲ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಬెళధర అಹెూౕబల అగರ್ಹార ఏ. .ఎಸ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఏ. .ఎಸ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಬెళధర ಬెళధర ಬెళధర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెళధర
### తుమకూరు ಬెళధర హనుమంతಗಿ హనుమంతಗಿ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హనుమంతಗಿ
### తుమకూరు ಬెళధర జಕెಕ್ౕనహ ಳ್ జಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె జಕెಕ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಬెళధర అಹెూౕబల అగರ್ಹార ವారనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ವారనహ ಳ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ౕరనకలుಲ್ ರెూపಪ್దಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರెూపಪ್దಪాళಯ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ముతಸ್ందರ್ ముతಸ್ందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ముతಸ್ందರ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ లంಬా  ತాండಯ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ దದ್రಪాళಯ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ౕరనకలుಲ್ ౕరనకలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౕరనకలుಲ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ గుండ హనుమంతయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ అజಜ್పಪ್నహ ಳ್ అజಜ್పಪ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అజಜ್పಪ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ యಲాಲ್పುర యಲాಲ್పುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యಲాಲ್పುర
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ వడಡ್రహ ಳ್ వడಡ್రహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, వడಡ್రహ ಳ್
### తుమకూరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್ ಮారನాయకనಪాళಯ್ ಮారನాయకనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮారನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె ంగనహ ಳ್ ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగనహ ಳ್

### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె .ಗెూలಲ್హ ಳ್ .ಗెూలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె ಸెూౕರెకుంಟె ಸెూౕರెకుంಟె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಸెూౕರెకుంಟె
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె ಪా హ ಟ್ ಪా హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಪా హ ಟ್

Page 54 of 83
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె లకಕ್నహ ಳ್హ ಟ್ లకಕ್నహ ಳ್హ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, లకಕ್నహ ಳ್హ ಟ್
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె మ ಜ್ಗెಕెంపనహ ಳ್ మ ಜ್ಗెಕెంపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మ ಜ್ಗెಕెంపనహ ಳ್
### తుమకూరు ಸెూౕರెకుంಟె హుచಚ್బసవహ ಳ್ హుచಚ್బసవహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హుచಚ್బసవహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ డణನాయకనపುర డణನాయకనపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, డణನాయకనపುర
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ సంಗాపುరదహ ಳ್ సంಗాపುరదహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సంಗాపುరదహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್ ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూనನ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ಪెమಮ್నహ ಳ್ ಪెమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಪెమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ంగనహ ಳ್ ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగనహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ರెౕహ ಳ್ ರెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ నం హ ಳ್ నం హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, నం హ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ కಕ್హ ಳ್ కಕ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್హ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ . .ಪాళಯ್ . .ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, . .ಪాళಯ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ హ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ಕె. ంగనహ ಳ್ ಕె. ంగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕె. ంగనహ ಳ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ మంచకಲ್ కుಪెಪ್ మంచకಲ್ కుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మంచకಲ್ కుಪెಪ್
### తుమకూరు ರెౕహ ಳ್ ರెౕహ ಳ್ ರెౕహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕహ ಳ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, ನాగవ ಲ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ನాగవ ಲ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ಸెూౕపనహ ಳ್ ಸెూౕపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಸెూౕపనహ ಳ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ పనನ್సందರ್ పనನ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, పనನ್సందರ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ మಮ್సందರ್ మಮ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್సందರ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ లಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, లಕెಕ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ రంగನాథపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, రంగನాథపುర
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ రంగನాథపುర స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రంగನాథపುర
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ನాగవ ಲ್
### తుమకూరు ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ ನాగవ ಲ್ అಮా ಕెರె
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ಕెూಳాలకుంಟె ಕెూಳాలకుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూಳాలకుంಟె
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ಕెంపದాళహ ಳ್ ಕెంపದాళహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంపದాళహ ಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ವై.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ವై.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ವై.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ యలదడుಲ್ యలదడుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, యలదడుಲ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ಕెూౕ మಮ್నహ ಳ್ ಕెూౕ మಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ మಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ಗౌడనహ ಳ್ ಗౌడనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌడనహ ಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ఉకಕ್డదహ ಟ್ ఉకಕ್డదహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఉకಕ್డదహ ಟ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ನెలಹాಳ್ ನెలಹాಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ನెలಹాಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ నం హ ಳ್ నం హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, నం హ ಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ ಪెಪ್ౕದాసరహ ಳ್ ಪెಪ್ౕದాసరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಪెಪ್ౕದాసరహ ಳ್
### తుమకూరు ನెలಹాಳ್ కಕ್ ౕ కಕ್ ౕ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ ౕ
### తుమకూరు డువళలు ఎನ್.ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ఎನ್.ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఎನ್.ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు డువళలు ನాರాయణಕెರె చనನ್వ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, చనನ್వ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు డువళలు మಮ್నಪాళಯ್ మಮ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు డవళలు ಕెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు డువళలు దనಗెರె మ యపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మ యపಪ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు ನాರాయణಕెರె ನాರాయణಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాರాయణಕెರె
### తుమకూరు డువళలు దనಗెರె గ యపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గ యపಪ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు హు ಯాపುర హు ಯాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హు ಯాపುర
### తుమకూరు డువళలు బూ ಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు దనಗెರె దనಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, దనಗెರె
### తుమకూరు డువళలు ಕెంపనరసయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు హం పುర
### తుమకూరు డువళలు ತావರెౕಕెರె బనదಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, బనదಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు ತావರెౕಕెರె ತావರెౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ತావರెౕಕెರె
### తుమకూరు డువళలు మ ವాళరಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు పಟెౕలన ಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు డవళలు డువళలు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, డువళలు
### తుమకూరు డువళలు జనತాಕాಲెూౕ
### తుమకూరు డువళలు ತెూండಗెರె ತెూండಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ತెూండಗెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ತెూండಗెರె
### తుమకూరు డువళలు కಲెಕ್ರె దದ್ణಣ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, దದ್ణಣ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు డువళలు ತావರెౕಕెರె ತావರెౕಕెರె స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ತావರెౕಕెರె
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ మంచಗెూండనహ ಳ್ మంచಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మంచಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಗౌ పುర ಗౌ పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌ పುర
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ సంಕాపುర సంಕాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సంಕాపುర
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ మూడలಕెూౕ ಪాళಯ್ మూడలಕెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మూడలಕెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಹెూసూరు కಕ್ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಹెూసూరు
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಮానంಗಿ ಮానంಗಿ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮానంಗಿ
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ದెూడಡ್ಹెూసూరు ದెూడಡ್ಹెూసూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ಹెూసూరు
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಪాలసందರ್ ಪాలసందರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಪాలసందರ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಕಿతತ್ಗానహ ಳ್ ಕಿతತ್ಗానహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕಿతತ್ಗానహ ಳ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ ಕె.ಪాలసందರ್ ಪాలసందರ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಪాలసందರ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಪాలసందರ್ మంచಗెూండనహ ಳ್ మంచಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మంచಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె కంಬాళపುర కంಬాళపುర కంಬాళపುర
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె హనుమంతనగర హనుమంతనగర హనుమంతనగర
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె అಜెಜ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ అಜెಜ್ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అಜ ಜె್ౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె కಲాಯ್ణపುర ರ್ౕకంఠయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರ್ౕకంఠయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె వಡెౕరపುర వಡెౕరపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, వಡెౕరపುర
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె కಲాಯ್ణపುర కಲాಯ್ణపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಲాಯ್ణపುర
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె కణರ್కుಪెಪ್ కణರ್కుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కణರ್కుಪెಪ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె యಲాదహ ಳ್ యಲాదహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, యಲాదహ ಳ್
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె ಚెూౕಳాపುర ಚెూౕಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಚెూౕಳాపುర
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె ರాಜాపುర ರాಜాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರాಜాపುర
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె బళಳ್ಗెರె బళಳ್ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బళಳ್ಗెರె
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె
### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె కణರ್కుಪెಪ್ ದాసరహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದాసరహ ಳ್

### తుమకూరు బళಳ್ಗెರె ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹైదರ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್

### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ అగళగుంಟె అగళగుంಟెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అగళగుంಟెಪాళಯ್
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ అగళగుంಟె అగళగుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అగళగుంಟె
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ బಳాಳ್పುర రంగನాయకనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రంగನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ కನెನ್ౕనహ ಳ್ కನెನ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కನెನ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ ಬెతತ್లూరు ಬెతತ್లూరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెతತ್లూరు
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ ಜెూౕ ಹాರెూౕనహ ಳ್ ಜెూౕ ಹాರెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಜెూౕ ಹాರెూౕనహ ಳ್
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ బుగుడనహ ಳ್ బుగుడనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బుగుడనహ ಳ್
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ బಳాಳ್పುర బಳాಳ್పುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బಳాಳ್పುర
### తుమకూరు బుగుడనహ ಳ್ ము ಗెರె ము ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ము ಗెರె
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ನాయకనಪాళಯ್ ನాయకనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಗಿడుగనహ ಳ್ ಗಿడుగనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗಿడుగనహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಬెటಟ್ద ౕతకలుಲ್ ಬెటಟ್ద ౕతకలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెటಟ್ద ౕతకలుಲ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಕెం ౕహ ಳ್ ಕెం ౕహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెం ౕహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ అజಜ್ಬైರెౕనహ ಳ್ అజಜ್ಬైರెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అజಜ್ಬైರెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ದాಯ್ಪెౕనహ ಳ್ ದాಯ್ಪెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದాಯ್ಪెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಬెూౕ ಪాళಯ್ ಬెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಸా ವెకుంಟె ಸా ವెకుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ౕతకలుಲ್ ౕతకలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౕతకలుಲ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ కಕ್లుಲ್ కಕ್లుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್లుಲ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಕాಳెౕ నహ ಳ್ ಕాಳెౕ నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಳెౕ నహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ಹాలుಗెూండనహ ಳ್ ಹాలుಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹాలుಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు ౕతకలుಲ್ ರెౕದెూడಡ್ವా ರెౕದెూడಡ್ವా స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕದెూడಡ್ವా
### తుమకూరు వర వర హుచಚ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హుచಚ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ರ್ౕ ವాసపುర ರ್ౕ ವాసపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರ್ౕ ವాసపುర
### తుమకూరు వర వర ಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు వర వర వడಡ್రహ ಟ್
### తుమకూరు వర జనತాಕాಲెూౕ
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు వర వర వర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, వర స.ಪౌರ್.ಶాಲె, వర
### తుమకూరు వర గరుడనನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు వర పಟెಟ್ౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ಗెూౕ ందರాజపುర ಗెూౕ ందರాజపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూౕ ందರాజపುర
### తుమకూరు వర ರాಯాపುర ರాయపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರాయపುర
### తుమకూరు వర నంಜెౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ఈ గర ಪాళಯ್
### తుమకూరు వర వడಡ್రಪాళಯ್
### తుమకూరు వర రಸెತ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ಪాళಯ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు వర వర ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ರాಗಿముదದ್నహ ಳ್ ರాಗಿముదದ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರాಗಿముదದ್నహ ಳ್
### తుమకూరు వర ರాಯాపುర .ఎ.ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎ.ಪాళಯ್
### తుమకూరు వర ರాಗಿముదದ್నహ ಳ್ .ఎಸ್.ಪాళಯ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎಸ್.ಪాళಯ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ క ಳ್ಪాళಯ್ క ಳ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, క ಳ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ వరదనహ ಳ್ వరదనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, వరదనహ ಳ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ కురుగుంద కురుగుంద స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కురుగుంద
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ ಜెూౕలుಮారనహ ಳ್ ಜెూౕలుಮారనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಜెూౕలుಮారనహ ಳ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ దరకಟెಟ್ దరకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, దరకಟెಟ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ .ಕెూరటಗెರె .ಕెూరటಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಕెూరటಗెರె
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ .ಕెూరటಗెರె .ಕెూరటಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಕెూరటಗెರె
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ ಸాసలు ಸాసలు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಸాసలు
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ మసಕ್ಲ್ మసಕ್ಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మసಕ್ಲ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, మసಕ್ಲ್
### తుమకూరు మసಕ್ಲ್ .ಕెూరటಗెರె .ಕెూరటಗెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಕెూరటಗెರె
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ అదಲాపುర అదಲాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అదಲాపುర
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మలಲ್సందರ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ అಮా ಕెರె
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ ದాದ್థರ್నగర ದాದ್థರ್నగర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದాದ್థರ್నగర
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ ಹాలనూరు ಹాలనూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹాలనూరు
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ వడಡ್రహ ಟ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ ಹాలనూరు ಪాళಯ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ ಕెూ ತ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూ ತ್హ ಳ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ ಹెూళಳ್ಗెರె ಕావಲ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ కుంకుమనహ ಳ್ కుంకుమనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కుంకుమనహ ಳ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ మలಲ್సందರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మలಲ್సందರ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ హబಬ್తತ್నహ ಳ್ హబಬ್తತ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హబಬ್తತ್నహ ಳ್
### తుమకూరు మలಲ್సందರ್ ಹాలనూరు ಹాలనూరు స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹాలనూరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ౖದాళ బసవపటಟ್ణ బసవపటಟ್ణ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, బసవపటಟ್ణ
### తుమకూరు ౖದాళ బసవపటಟ್ణ కರెౕకಲ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కರెౕకಲ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ౖದాళ బసవపటಟ್ణ .ఎం.ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎం.ಪాళಯ್
### తుమకూరు ౖದాళ అయಯ್నಪాళಯ್ అయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ౖದాళ ಹెూದెౕకలుಲ್ ಹెూದెౕకలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూದెౕకలుಲ್
### తుమకూరు ౖದాళ ౖದాళ ౖದాళ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౖದాళ
### తుమకూరు ౖದాళ ಮాదಗెూండనహ ಳ್ ಮాదಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాదಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు ౖದాళ ಬాಯ್త ಬాಯ್త స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాಯ್త స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬాಯ್త
### తుమకూరు ౖದాళ పం తనహ ಳ್ పం తనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, పం తనహ ಳ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె క ౕಕెರె క ౕಕెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, క ౕಕెರె
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె రుమలಪాళಯ್ రుమలಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రుమలಪాళಯ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ఉಪాಪ್రಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఉಪాಪ್రಪాళಯ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ಪెౕಟె కಕ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కలಸ್ಟ್ కుంಟె కలಸ್ಟ್ కుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కలಸ್ಟ್ కుంಟె
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ರామಗెూండనహ ಳ್ ರామಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರామಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ರెౕತెూటుಲ್ಕెರె ರెౕತెూటుಲ್ಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕತెూటుಲ್ಕెರె
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ರెౕగుండగలుಲ್ ರెౕగుండగలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕగుండగలుಲ್
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె
### తుమకూరు కಕ್ತెూటుಲ್ಕెರె ರాం ಸాಬ್ ಪాళಯ್ ರాం ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರాం ಸాಬ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు అరಕెರె కురు ౕరయಯ್నహ ಟ್ కురు ౕరయಯ್నహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కురు ౕరయಯ್నహ ಟ್
### తుమకూరు అరಕెರె ದెౕవరహ ಟ್ ದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕవరహ ಟ್
### తుమకూరు అరಕెರె ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూసహ ಳ್
### తుమకూరు అరಕెರె మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు అరಕెರె కుచಚ್ంಗಿ కుచಚ್ంಗಿ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కుచಚ್ంಗಿ
### తుమకూరు అరಕెರె అరಕెರె అరಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అరಕెರె
### తుమకూరు అరಕెರె కుచಚ್ంಗಿಪాళಯ್ కుచಚ್ంಗಿಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కుచಚ್ంಗಿಪాళಯ್
### తుమకూరు అరಕెರె మಮ್ಲాపುర మಮ್ಲాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ಲాపುర
### తుమకూరు అరಕెರె అరಕెರె అరಕెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అరಕెರె
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ ಠాರ್వುతనహ ಳ್ ಠాರ್వುతనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಠాರ್వುతనహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ మಮ್ನాయకనహ ಳ್ మಮ್ನాయకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ನాయకనహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ ದెౕవರాయనదుగರ್ ದెౕవರాయనదుగರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕవರాయనదుగರ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ కదరనహ ಳ್ కదరనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కదరనహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ ఆలదమరద ಪాళಯ್ ఆలదమరద ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఆలదమరద ಪాళಯ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ అనుపనహ ಳ್ అనుపనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అనుపనహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ జనపనహ ಳ್ జనపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, జనపనహ ಳ್
### తుమకూరు అರెౕగుజಜ್నహ ಳ್ దుగರ್దహ ಳ್ దుగರ್దహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, దుగರ್దహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, దుగರ್దహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు అ యూరు కర ಗెರె ಕావಲ್ ದెౕవరహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕవరహ ಟ್
### తుమకూరు అ యూరు కర ಗెರె ಕావಲ್ ಕెಬెಬ್ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెಬెಬ್ౕಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు చ ನ್గపಪ್నಪాళಯ್ చ ನ್గపಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, చ ನ್గపಪ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు సముదರ್నహ ಳ್ సముదರ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సముదರ್నహ ಳ್
### తుమకూరు అ యూరు ఆಚారಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు సముదರ್నహ ಳ್ ಕెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు దದ್పಪ್నಪాళಯ್ దದ್పಪ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, దದ್పಪ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు ಕె. ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಕె. ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕె. ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు అ యూరు ಬెూౕ ಪాళಯ್ ಬెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు అ యూరు అ యూరు అ యూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అ యూరు
### తుమకూరు అ యూరు కర ಗెರె  కర ಗెರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కర ಗెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె, కర ಗెರె ಕావಲ್
### తుమకూరు అ యూరు కర ಗెರె ಕావಲ್
### తుమకూరు అ యూరు గులగం హ ಳ್ గులగం హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గులగం హ ಳ್
### తుమకూరు అ యూరు కಟెಟ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ కಟెಟ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಟెಟ್ಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు అ యూరు ಮాకనహ ಳ್ ಮాకనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాకనహ ಳ್
### తుమకూరు ఊరుಕెರె అಣెಣ್ౕనహ ಳ್ అಣెಣ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అಣ ಣె್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ఊరుಕెರె కళಸెౕಗౌడనಪాళಯ್ కళಸెౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కళಸెౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊరుಕెರె నరಸాపುರె నరಸాపುರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, నరಸాపುರె

### తుమకూరు ఊరుಕెರె ಬెూౕ ಪాళಯ್  (వడಡ್రಪాళಯ್) ಬెూౕ ಪాళಯ್  (వడಡ್రಪాళಯ್) స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూౕ ಪాళಯ್  
(వడಡ್రಪాళಯ್)

### తుమకూరు ఊరుಕెರె ಹెూసహ ಳ್ ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూసహ ಳ್
### తుమకూరు ఊరుಕెರె ఊరుಕెರె ఊరుಕెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఊరుಕెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ఊరుಕెರె
### తుమకూరు ఊరుಕెರె ಹెಬాಬ್క ಹెಬాಬ್క స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెಬాಬ್క
### తుమకూరు ఊరుಕెರె కుపೂಪ್రు కుపೂಪ್రు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కుపೂಪ್రు
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ఊ ರ್ಗెರె ఊ ರ್ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఊ ರ್ಗెರె
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಸాతఘటಟ್ ಸాతఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಸాతఘటಟ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಶెటಟ್రಪాళಯ್ ಶెటಟ್రಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಶెటಟ್రಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಬెౕ నహ ಳ್ಪాళಯ್ ಬెౕ నహ ಳ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెౕ నహ ಳ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಬె ಳ್ಬెటಟ್లహ ಳ್ ಬె ಳ್ಬెటಟ್లహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬె ಳ್ಬెటಟ್లహ ಳ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె దದ್ ంగయಯ್నಪాళಯ್ దದ್ ంగయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, దದ್ ంగయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ನాగయಯ್నಪాళಯ್ ನాగయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాగయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె గుం నಪాళಯ್ గుం నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గుం నಪాళಯ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಕెూ ಗెౕహ ಳ್ ಕెూ ಗెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూ ಗెౕహ ಳ್

### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಯాకుಬ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ ಯాకుಬ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಯాకుಬ್ ಸాಬ್ 
ಪాళಯ್

### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ఊ ರ್ಗెರె ఊ ರ್ಗెರె స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఊ ರ್ಗెರె
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె ಸాతఘటಟ್ ಸాతఘటಟ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಸాతఘటಟ್
### తుమకూరు ఊ ರ್ಗెರె కురుವెౕలు కురుವెౕలు స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, కురుವెౕలు
### తుమకూరు ఓబಳాపುర కಕ್ಕెూడತ್కలుಲ್ కಕ್ಕెూడತ್కలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಕెూడತ್కలుಲ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ఓబಳాపುర అపಪ್యಯ್నಪాళಯ್ అపಪ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అపಪ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ఓబಳాపುర ంಗెూౕనహ ಳ್ ంಗెూౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗెూౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ఓబಳాపುర కಕ್గుండగలుಲ್ కಕ್గుండగలుಲ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್గుండగలుಲ್
### తుమకూరు ఓబಳాపುర ంಗాపುర ంಗాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗాపುర
### తుమకూరు ఓబಳాపುర ఓబಳాపುర ఓబಳాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఓబಳాపುర
### తుమకూరు ఓబಳాపುర .ಬెూమಮ್నహ ಳ್ .ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಬెూమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ఓబಳాపುర గ గ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గ
### తుమకూరు ఓబಳాపುర ರెౕಕెూడತ್కలుಲ್ ರెౕಕెూడತ್కలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕಕెూడತ್కలుಲ್
### తుమకూరు ఓబಳాపುర ౕతకలుಲ್ ಪాళಯ್ ౕతకలుಲ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕతకలుಲ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు హరళೂరు ನెౕరಳాపುర ನెౕరಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನెౕరಳాపುర
### తుమకూరు హరళೂరు అణಣ್యಯ್నಪాళಯ್ అణಣ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అణಣ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు హరళೂరు ಭైరసందರ್ ಭైరసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಭైరసందರ್
### తుమకూరు హరళೂరు ದాದ್పುర ದాದ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದాದ್పುర
### తుమకూరు హరళೂరు ನాయకనಪాళಯ್ ನాయకనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు హరళೂరు ఐನాపುర ఐನాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఐನాపುర
### తుమకూరు హరళೂరు ರైతరಪాళಯ್ ರైతరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರైతరಪాళಯ್
### తుమకూరు హరళೂరు ಬైಚాపುర ಬైಚాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬైಚాపುర
### తుమకూరు హరళೂరు గు ಪాలసందರ್ గు ಪాలసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గు ಪాలసందರ್
### తుమకూరు హరళೂరు హరళೂరు హరళೂరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హరళೂరు
### తుమకూరు హరళೂరు ಕెూ ಟ್ಗెಗెూలಲ್హ ಳ್ ಕెూ ಟ್ಗెಗెూలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూ ಟ್ಗెಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు హరళೂరు ಕౌతుಮారనహ ಳ್ ಕౌతుಮారనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕౌతుಮారనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు ಹెబూಬ್రు ಹెబూಬ್రు స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెబూಬ್రు స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಹెబూಬ್రు
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు సంగಳాపುర సంగಳాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సంగಳాపುర
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు కಲెಕ್ರె కಲెಕ್ರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಲెಕ್ರె
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు నరಸాపುರె నరಸాపುರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, నరಸాపುರె
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు ಹెబూಬ್రు ಹెబూಬ್రు స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెబూಬ್రు
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు హుచಚ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు ಹెౕಮావ  ಕాಲెూౕ
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు దದ್ನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు ಗಿ ನాయకన ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు ರెౕಷెಮ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు పುటಟ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు క ౕలకಕ್మಮ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెబూಬ್రు మర గర ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಹెూన ಗెರె ಹెూన ಗెರె స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూన ಗెರె
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ರామనహ ಳ್ ರామనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರామనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಹెూన ಗెರె మజರె ಕెూౕ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మజರె ಕెూౕ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಬెటಟ್ దದ್యಯ್నಪాళಯ್ ಬెటಟ್ దದ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెటಟ್ దದ್యಯ್నಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె కలుಲ್ಪాళಯ್ కలుಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కలుಲ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ హ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಕాಕ್పುర ಕాಕ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಕ್పುర
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಕామయಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ರ್ౕ ವాసపುర
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ంగనಪాళಯ್ ంగనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగనಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಹెూన ಗెರె ಹెూన ಗెರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూన ಗెರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಹెూన ಗెರె
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ముళುకుంಟె ముళುకుంಟె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ముళುకుంಟె
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ರామనహ ಳ್ ರామనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರామనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూన ಗెರె ಬెౕగూరు ಬెౕగూరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెౕగూరు
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె ಹెూనుನ್ ಕె ಹెూనుನ್ ಕె స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూనుನ್ ಕె
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె ಹెూనుನ್ ಕె ಹెూనుನ್ ಕె స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూనుನ್ ಕె
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె అರెౕహ ಳ್ అರెౕహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అರెౕహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె రుపసందರ್ రుపసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రుపసందರ್
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె ౕరನాయకనహ ಳ್ ౕరನాయకనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕరನాయకనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూనుನ್ ಕె ಚెూౕళంబ ಳ್ ಚెూౕళంబ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಚెూౕళంబ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ಹెూళకలుಲ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ గళరಪాళಯ್ గళరಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గళరಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ಚెూౕಳెౕ నహ ಳ್ ಚెూౕಳెౕ నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಚెూౕಳెౕ నహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ గంగసందರ್ గంగసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గంగసందರ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ಹెూళకలుಲ್ ಹెూళకలుಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూళకలుಲ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ంಗಿౕಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ హుಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ హుಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హుಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, హుಳ ಳె್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ నరుగనహ ಳ್ నరుగనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, నరుగనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ಬాಣావర ಬాಣావర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాಣావర

### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ ఏ.ಕె.ಕావಲ್ ఏ.ಕె.ಕావಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఏ.ಕె.ಕావಲ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಹెూనుನ್డుಕె ಹాಯ್ంಡ್ ౕಸ್ಟ್

### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ నరుగనహ ಳ್ ಪాళಯ್ నరుగనహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, నరుగనహ ಳ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెూళకలుಲ್ బಡెౕಸాಬ್ ಪాళಯ್ బಡెౕಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, బಡెౕಸాಬ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెಗెಗ್ರె అగళಕెూౕಟె అగళಕెూౕಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అగళಕెూౕಟె
### తుమకూరు ಹెಗెಗ್ರె పುటಟ್యಯ್నಪాళಯ್ పುటಟ್యಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, పುటಟ್యಯ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెಗెಗ್ರె ಹెಗెಗ್ರె ಹెಗెಗ್ರె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెಗెಗ್ರె స.ಪౌರ್.ಶాಲె,ಹెಗెಗ್ರె
### తుమకూరు ಹెಗెಗ್ರె వಕెూಕ್ౕ వಕెూಕ್ౕ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, వಕెూಕ್ౕ
### తుమకూరు ಹెಗెಗ್ರె ಹెಗెಗ್ರె ಹెಗెಗ್ರె స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెಗెಗ್ರె
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಹెತెತ್ౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್ ಹెತెತ್ౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ లಕಷ್ణసందರ್ లಕಷ್ణసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, లಕಷ್ణసందರ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ రంగయಯ್నಪాళಯ್ రంగయಯ್నಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రంగయಯ್నಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ದెూడಡ್ಸారంಗಿಪాళಯ್ ದెూడಡ್ಸారంಗಿಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ಸారంಗಿಪాళಯ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಹాలుಹెూసహ ಳ್ ಹాలుಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹాలుಹెూసహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ నం హ ಳ್ నం హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, నం హ ಳ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಕెూంಡాపುర ಕెూంಡాపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూంಡాపುర
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಹెತెತ್ౕనహ ಳ್ ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ಕైದాళ ಕైದాళ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕైದాళ
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ ದెూడಡ್ಸారంಗಿ ದెూడಡ್ಸారంಗಿ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ಸారంಗಿ
### తుమకూరు ಹెತ ತె್ౕనహ ಳ್ కంభతತ್నహ ಳ್ కంభతತ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కంభతತ್నహ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ .ರామకృಷాಣ್పುర .ರామకృಷాಣ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ರామకృಷాಣ್పುర
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ಬైಚెౕనహ ಳ್ ಬైಚెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬైಚెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ కుడువనకుంಟె కಕ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಗెూలಲ್హ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ರా ౕనహ ಳ್ ರా ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರా ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ బ ನ್కుಪెಪ್ ಶాంతపುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಶాంతపುర
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ బ ನ್కుಪెಪ್ బ ನ್కుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, బ ನ್కుಪెಪ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ కుడువనకుంಟె కుడువనకుంಟె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కుడువనకుంಟె
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ సలహ ಳ್ సలహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, సలహ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ಕె.ರామకృಷాಣ್పುర ಕె.ರామకృಷాಣ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕె.ರామకృಷాಣ್పುర
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ದెూడಡ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ జ ಲ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, జ ಲ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ వడಡ್రಪాళಯ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ గరగదకుಪెಪ್ గరగదకుಪెಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గరగదకుಪెಪ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ గరగదకుಪెಪ್ ಪాళಯ್ గరగదకుಪెಪ್ ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గరగదకుಪెಪ್ ಪాళಯ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ರాಯావర ರాಯావర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ರాಯావర
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ మಮ್సందರ್ మಮ್సందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್సందರ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ಕాಚెౕనహ ಳ್ ಕాಚెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಚెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ కణకుಪెಪ್ కణకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కణకుಪెಪ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, కణకుಪెಪ್
### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ದెూడಡ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ ದెూడಡ್ಗెూలಲ್హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ಗెూలಲ್హ ಳ್

### తుమకూరు కణకుಪెಪ್ ಮా ಕ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ ಮా ಕ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮా ಕ್ ಸాಬ್ ಪాళಯ್

### తుమకూరు ಕెసూತ್రు ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ಕెసూತ್రు బసపಪ್నಪాళಯ್ బసపಪ್నಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బసపಪ್నಪాళಯ್
### తుమకూరు ಕెసూತ್రు ಗౌరಗెూండనహ ಳ್ ಗౌరಗెూండనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌరಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసూತ್రు ಕెసూತ್రు ಕెసూತ್రు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెసూತ್రు
### తుమకూరు ಕెసూತ್రు ಕెూౕ హ ಳ್ ಕెూౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ హ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసూತ್రు ಕెంపనದెూಡెಡ್ౕ ಕెంపనದెూಡెಡ್ౕ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంపనದెూಡెಡ್ౕ
### తుమకూరు ಕెసరమడు ಮాచనహ ಳ್ ಮాచనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాచనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసరమడు ಚెూಕెಕ್ౕనహ ಳ್ ಚెూಕెಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಚెూಕెಕ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసరమడు ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసరమడు ంగనహ ಳ್ ంగనహ ಳ್ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగనహ ಳ್ ಕాಲెూౕ
### తుమకూరు ಕెసరమడు కలಲ್హ ಳ್ కలಲ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కలಲ್హ ಳ್
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ಕెసరమడు ಕెసరమడు ಕెసరమడు స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెసరమడు
### తుమకూరు ಕెసరమడు ಮాచనహ ಳ್ ಮాచనహ ಳ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాచనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెసరమడు .ఎಸ್.ಪాళಯ್ .ఎಸ್.ಪాళಯ್ స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎಸ್.ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಕెసరమడు ಕెసరమడు ಕెసరమడు స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెసరమడు
### తుమకూరు ಕెూౕర ಕెూౕర ಕెూౕర స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕర
### తుమకూరు ಕెూౕర క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, క ಟ್ಗెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ముದెದ್ౕనహ ಳ್ ముದెದ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ముದెದ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ಮా ತ್ಪాళಯ್ ಮా ತ್ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮా ತ್ಪాళಯ್
### తుమకూరు ಕెూౕర హ యపಪ್నహ ಳ್ హ యపಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హ యపಪ್నహ ಳ್
### తుమకూరు ಕెూౕర హం హ ಳ್ హం హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హం హ ಳ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ಕె.బతಸ್ందರ್ ಕె.బతಸ್ందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕె.బతಸ್ందರ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕె.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ಕెూౕర బರ್హಮ್సందರ್ బರ್హಮ್సందರ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బರ್హಮ್సందರ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ಳెౕ హ ಳ್ ಳెౕ హ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಳెౕ హ ಳ್
### తుమకూరు ಕెూౕర ಕెూౕర ಕెూౕర స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕర
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ గ ಗెౕనహ ಳ್ గ ಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గ ಗెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್ ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ యಲాಲ್పುర యಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, యಲాಲ್పುర
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ

### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ

### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ము ಗెರెಪాళಯ್ ము ಗెರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ము ಗెರెಪాళಯ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ౕణసందರ್ ౕణసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕణసందರ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ಮారనహ ಟ್ ಮారనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮారనహ ಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್ .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ కಕ್ಸారంಗಿ కಕ್ಸారంಗಿ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಸారంಗಿ
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ కర ಗెರె ಕావಲ್ కర ಗెರె ಕావಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కర ಗెರె ಕావಲ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ దరకಟెಟ್ దరకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, దరకಟెಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ದెూమಮ್నకుಪెಪ್ ದెూమಮ್నకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూమಮ್నకుಪెಪ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ గ ಗెౕనహ ಳ್ గ ಗెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గ ಗెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್ ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಶెటಟ್పಪ್నహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ యಲాಲ್పುర యಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, యಲాಲ್పುర
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంಗಿకಟెಟ್ ಕాಲెూౕ

### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కరడಗెರె ఏ.ಕె.ಕాಲెూౕ

### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ರా ౕಗౌడనಪాళಯ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ము ಗెರెಪాళಯ್ ము ಗెರెಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ము ಗెರెಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ౕణసందರ್ ౕణసందರ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕణసందರ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ಮారనహ ಟ್ ಮారనహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮారనహ ಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್ .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ఎಸ್.ಹెూసహ ಳ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ కಕ್ಸారంಗಿ కಕ್ಸారంಗಿ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಸారంಗಿ
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ దరకಟెಟ್ దరకಟెಟ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, దరకಟెಟ್
### తుమకూరు గ ಗెౕనహ ಳ್ ದెూమಮ್నకుಪెಪ್ ದెూమಮ್నకుಪెಪ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూమಮ್నకుಪెಪ್
### తుమకూరు గూళೂరు గూళೂరు గూళೂరు స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె, గూళೂరు
### తుమకూరు గూళೂరు గూಳెహ ವె గూಳెహ ವె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గూಳెహ ವె స.ಪౌರ್.ಶాಲె, గూಳెౕ హ ವె
### తుమకూరు గూళೂరు గూళೂరు గూళೂరు స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, గూళೂరు
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ గంಗెూౕనహ ಳ್ మ మనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మ మనಪాళಯ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ದెూమಮ್నకుಪెಪ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ಕెంబళలు ಪాళಯ್ ಕెంబళలు ಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంబళలు ಪాళಯ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕనపಪ್నహ ಳ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ గంಗెూౕనహ ಳ್ గంಗెూౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గంಗెూౕనహ ಳ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ జనತా ಕాಲెూౕ
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ಕెంబళలు  ಕెంబళలు  స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంబళలు
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ಕెంబళలు  ಕెರెబం ಪాళಯ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెರెబం ಪాళಯ್
### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ಕెూౕ ముదದ್నహ ಳ್ ಕెూౕ ముదದ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕ ముదದ್నహ ಳ್

### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ ౕనపಪ್నహ ಳ್ జనತా ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕనపಪ್నహ ಳ್ జనತా 
ಕాಲెూౕ

### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ సూರెౕనహ ಳ್ సూರెౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సూರెౕనహ ಳ್

### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ హుణಸెౕమరదಪాళಯ್ హుణಸెౕమరదಪాళಯ್ స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హుణಸెౕమరదಪాళಯ್

### తుమకూరు గంಗెూౕనహ ಳ್ గంಗెూౕనహ ಳ್ .ಹెಚ್. ಸాల స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, .ಹెಚ್. ಸాల
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ మಮ್ರాజనహ ಳ್ మಮ್ರాజనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್ರాజనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ బురుడఘటಟ್ బురుడఘటಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, బురుడఘటಟ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ ನాಗాజుರ್నహ ಳ್ ನాಗాజుರ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాಗాజుರ್నహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ అజಜ್ಗెూండనహ ಳ್ అజಜ್ಗెూండనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అజಜ್ಗెూండనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ కు ಕెంపనహ ಳ್ కు ಕెంపనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కు ಕెంపనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ హరళకಟెಟ್ హరళకಟెಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హరళకಟెಟ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ ಕాಟెౕనహ ಳ್ ಕాಟెౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಟెౕనహ ಳ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಕాಟెౕనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ మషಣాపುర మషಣాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మషಣాపುర
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ చನెನ್ౕనహ ಳ್ చನెನ್ౕనహ ಳ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, చನెನ್ౕనహ ಳ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ రంగనಪాళಯ್ రంగనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, రంగనಪాళಯ್
### తుమకూరు మಮ್ರాజనహ ಳ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, .ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర గంగನాల గంగನాల స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, గంగನాల
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ಕెూಲాಲ್పುర ಕెూಲాಲ್పುర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూಲాಲ್పುర
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ಮావುಕెರె జ.ಕాಲెూౕ ಮావುಕెರె జ.ಕాಲెూౕ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮావುಕెರె జ.ಕాಲెూౕ
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ಕెూం హ ಳ್ ಕెూం హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూం హ ಳ್
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ನాయకనಪాళಯ್ ನాయకనಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ನాయకనಪాళಯ್
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర . ಗెూలಲ್రహ ಟ್ . ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, . ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర అమృతಗಿ అమృతಗಿ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అమృతಗಿ
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర అవ ౕಪాళಯ್ అవ ౕಪాళಯ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అవ ౕಪాళಯ್
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ಮావುಕెರె   ಮావುಕెರె   స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಮావುಕెರె
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర ದెౕవಲాపುర ದెౕవಲాపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕవಲాపುర
### తుమకూరు ದెౕవಲాపುర టಟ್నకు ಕె టಟ್నకు ಕె స. .ಪాರ್.ಶాಲె, టಟ್నకు ಕె
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಕాಗెಗ್ರె ಕాಗెಗ್ರె స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಗెಗ್ರె
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಬాಣావర ಬాಣావర స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాಣావర
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಗౌ హ ಳ್ ಗౌ హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌ హ ಳ್
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಗౌ హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ ಗౌ హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಗౌ హ ಳ್ ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಪెరుమనహ ಳ್ ಪెరుమనహ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಪెరుమనహ ಳ್
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ಕెూటನ್హ ಳ್ ಕెూటನ್హ ಳ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూటನ್హ ಳ್
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల అస ౕపುర అస ౕపುర స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అస ౕపುర
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల కಕ್ನారవంగల కಕ್ನారవంగల స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ನారవంగల
### తుమకూరు ದెూడಡ್ನారవంగల ದెూడಡ್ನారవంగల ದెూడಡ್ನారవంగల స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ನారవంగల
### తురుವెౕಕెರె 1. ಕెూండ ಜ್ 1 ಕెూండ ಜ್

### తురుವెౕಕెರె
1 ಲాళనకಟెಟ್ 1 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಲాళనకಟెಟ್

### తురుವెౕಕెರె
2 ಸెూపಪ್నహ ಳ್ 2

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಸెూపಪ್నహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
3 కలుಲ್ಬెూౕరనహ ಳ್ 3

.ఎಲ್. .ఎಸ್.కలుಲ್ಬెూౕర
నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 4 ಕెూండ ಜ್ಗెౕಟ್
### తురుವెౕಕెರె 5 ಗెూಪెಪ್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
2 క ಗెూండనహ ಳ್ 4

.ఎಲ್. .ఎಸ್.క ಗెూండ
నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
3 హ ಕారనహ ಳ್ 5

.ఎಲ್. .ఎಸ್.హ ಕారన
హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 4 ದెూంబరనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 6 జనತాಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె
7 .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ 6

.ఎಲ್. .ఎಸ್. .ಗెూలಲ್రహ
ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
5 .ಶె ಟ್హ ಳ್ 7 .ఎಲ್. .ఎಸ್. .ಶె ಟ್హ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె
6 మಮ್నహ ಳ್ 8 .ఎಲ್. .ఎಸ್. మಮ್నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
8 ಹాలుದెౕవరహ ಟ್ 9

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಹాలుದెౕవ
రహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 9 కురుబరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 10 బంటరహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
7 కಕ್ಗెూರాఘటಟ್ 10

.ఎಲ್. .ఎಸ್. కಕ್ಗెూರా
ఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె 8 ದెూడಡ್ಗెూರాఘటಟ್
### తురుವెౕಕెರె 11 దದ್నహ ಟ್ 11 .ఎಲ್. .ఎಸ್. దದ್నహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 2.సం ಗె ಹెూసహ ಳ್ 9 సం ಗె ಹెూసహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
12 .ಪాళಯ್ 12

.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್. .ಪా
ళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
13 ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್ 13

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ఎం.ಗెూలಲ್ర
హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 14 ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 15 .ಪాళಯ್ 14 .ఎಲ್. .ఎಸ್. .ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 16 జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 17 ಮారతತ್మనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 10 అంగರెౕఖనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
18 బసವాపುర 15 .ఎಲ್. .ఎಸ್.బసವాపುర

### తురుವెౕಕెರె 19 బసವాపುరಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె
20 బసವాపುరదహ ಟ್ 16

.ఎಲ್. .ఎಸ್.బసವాపುర
దహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 21 ದెూడಡ್హ ಟ್ 17 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ದెూడಡ್హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 11 ಹెూసూరు
### తురుವెౕಕెರె 12 కురుబరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 22 కురుబరహ ಳ್ ಕెూపಪ್

### తురుವెౕಕెರె
23 దశరథపುరదహ ಟ್ 18

.ఎಲ್. .ఎಸ್.దశరథపುర
దహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 24 ರ್ౕ ವాసపುరదహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 25 ಕెూపಪ್దಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 13 కురుబరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 26 ಜె.ಕెూపಪ್

### తురుವెౕಕెರె
14 హಳెౕ సం ಗె 19

.ఎಲ್. .ఎಸ್.హಳెౕ సం
ಗె

### తురుವెౕಕెರె 27 హంపಲాపುర
### తురుವెౕಕెರె 28 ಕెರెಗెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 29 ఛతರ್ದెౕನెಕావಲ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 15 ವెౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 16 బసవಸాగర .ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 3.దం న వర 17 దం న వర -

### తురుವెౕಕెರె 30 అం ಕానగర
### తురుವెౕಕెರె 31 .ಹెూసూరు
### తురుವెౕಕెರె 18 అరಕెರె 20 .ఎಲ್. .ఎಸ್.అరಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 19 దుండ
### తురుವెౕಕెರె 32 లకಕ್సందರ್ 21 .ఎಲ್. .ఎಸ್.లకಕ್సందರ್
### తురుವెౕಕెರె 33 వడಡ್రహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
34 ಕెూౕ హ ಳ್ 22 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕెూౕ హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 35 ಕెಬెಬ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 20 ంగపುర
### తురుವెౕಕెರె 21 ದాದ್పುర 23 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ದాದ್పುర
### తురుವెౕಕెರె 36 ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె
4.అమಮ್సందರ್ 22 అమಮ್సందರ್ 24 .ఎಲ್. .ఎಸ್.అమಮ್సందರ್

### తురుವెౕಕెರె 23 ಗಿ యనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 37 అమಮ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె గుం ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 24 ఆ తಯ್పటಟ್ణ
### తురుವెౕಕెರె 25 అపಪ್సందರ್ 25 .ఎಲ್. .ఎಸ್.అపಪ್సందರ್
### తురుವెౕಕెರె 38 అపಪ್సందರ್
### తురుವెౕಕెರె 26 ಚాకువ ಳ್ 26 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಚాకువ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
39 ಚాకువ ಳ್ಪాళಯ್ 27

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï.ಚాకువ ಳ್ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 27 ಮారసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 40 గుడಡ್దದ್యಯ್నಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 41 రంగనహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 28 హడవనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 42 ಹెಚ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 29 ಹెూನెನ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 30 ಹెగಗ್ರె

### తురుವెౕಕెರె
31 .ಹెూసహ ಳ್ 28

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï. .ಹెూసహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
43 జనತాಕాಲెూౕ 29

.ఎಲ್. .ఎಸ್.జనತాಕా
ಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె 5 హుಲెಲ್ౕಕెರె 32 హుಲెಲ್ౕಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 44 ವా ಕಿనగర
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 33 ಸాసలు 30 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಸాసలు
### తురుವెౕಕెರె 34 జకಕ್నహ ಳ್ 31 .ఎಲ್. .ఎಸ್.జకಕ್నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
35 హ ಟ್హ ಳ್ ( ౕచనహ ಳ್) 32

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï.హ ಟ್హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
45 హ ಟ್హ ಲ್ ಗెూ హ ಟ್ 33

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï.హ ಟ್హ ಲ್ ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
36 ರాయసందರ್ 34 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ರాయసందರ್

### తురుವెౕಕెರె 46 ఎ.ಕె.ಕాಳೂెౕ
### తురుವెౕಕెರె 37 ಮాಚెౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 47 ಮాಚెౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
38 .మంಚెౕనహ ಳ್ 35

.ఎಲ್. .ఎಸ್. .మంಚెౕన
హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 48 .మంಚెౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
39 ರామ హ ಳ್ 36 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ರామ హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 49 ರామ హ ಳ್బಡావಣె
### తురుವెౕಕెರె 40 ಕె.ಕెూపಪ್ 37 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕె.ಕెూపಪ್
### తురుವెౕಕెರె 50 కు గు ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 51 ಹెూసకಟెಟ್
### తురుವెౕಕెರె 41 ಸా ಗెహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 42 బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್ 38 .ఎಲ್. .ఎಸ್.బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್
### తురుವెౕಕెರె 43 హ ಗెూండనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 44 ಸా ಗెహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 52 ಸా ಗెహ ಳ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 53 ಸా ಗెహ ಳ್ అಮా ಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 54 ಸా ಗెహ ಳ್ ఎ.ఎం.ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 6 సం ಗె 45 సం ಗె
### తురుವెౕಕెರె 55 ಕె. .ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 56 బంಗಿಕెూపಪ್లు
### తురుವెౕಕెರె 57 ವ್ఐ. .ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
46 ರాఘದెౕవనహ ಳ್ 39

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ರాఘದెౕవ
నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 58 ದాಯ್మసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 59 ಗెూరవనహ ಲ್
### తురుವెౕಕెರె 60 తళವారనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 61 ಕెರెಕెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 47 ಹాలుಗెూండనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 48 ಮా ತ್ಗెూండనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 62 ಕెూౕ ಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 63 మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 64 మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
49 ంగసందರ್ 40 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ంగసందರ್

### తురుವెౕಕెರె 65 ఒం ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 50 ౕరಸాగర
### తురుವెౕಕెರె 51 ౕరಸాగరಕెರెಕావಲ್

### తురుವెౕಕెರె
52 యలಲ್దಬాಗಿ 41 .ఎಲ್. .ఎಸ್.యలಲ್దಬాಗಿ

### తురుವెౕಕెರె 53 ಬాಯ್డరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 66 ಬాಯ್డరహ ಳ್ಕావಲ್

###

తురుವెౕಕెರె

54 అకಕ್ళసందರ್ 42 43

.ఎಲ್. .ఎಸ್.అకಕ್ళసందರ್
 

.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್.అకಕ್ళ
సందರ್ Àæ

### తురుವెౕಕెರె
67 అకಕ್ళసందರ್ ಗెూ హ ಟ್ 44

.ఎಲ್. .ఎಸ್.అకಕ್ళసందರ್
 ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 55 ತెూౕ నಕెರె

### తురుವెౕಕెರె
68 ತెూౕ నಕెರె ಗెూ హ ಟ್ 45

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ತెూౕ నಕె
ರె ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 7. ఆನెౕಕెರె 56 ఆನెౕಕెರె

### తురుವెౕಕెರె
69 ఆನెౕಕెರెಪాళಯ್ 46

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ఆನెౕಕెರెಪా
ళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
70 ನాయకనఘటಟ್ 47

.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
ನాయకనఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె 71 ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 57 ತెూರెಮా నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 72 ತెూರెಮా నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 73 భూవనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 74 భూవనహ ಳ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 75 భూవనహ ಳ್ಮాಳె
### తురుವెౕಕెರె 76 .ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 58 గుಡెಡ್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
77 ಬెసತ್రಪాళಯ್ 48

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï.ಬెసತ್రಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 78 గంಗాధరనగర
### తురుವెౕಕెರె 79 గంಟాపುర

### తురుವెౕಕెರె
59 మಲాಲ್ఘటಟ್ 49 .ఎಲ್. .ఎಸ್.మಲాಲ್ఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె 80 మಲాಲ್ఘటಟ್ అಮా ಕెರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 60 ದెూಡాಡ್ఘటಟ್
### తురుವెౕಕెರె 81 ದెూಡాಡ್ఘటಟ್ಗెౕಟ್

### తురుವెౕಕెರె
61 ಸెూౕ ౕనహ ಳ್ 50

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಸెూౕ ౕన
హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
82 ಸెూౕ ౕనహ ಳ್ ಪాలಯ್ 51

.ఎಲ್. .ఎಸ್f.J¯ï.¦.J
¸ï.ಸెూౕ ౕనహ ಳ್ ಪాలಯ್

### తురుವెౕಕెರె 83 ఎಸ್.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 84 ಸెూౕ ౕనహ ಳ್ ಗెౕಟ್
### తురుವెౕಕెರె 85 వడಡ್రಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 8.దಬెಬ್ౕఘటಟ್ 62 దಬెಬ್ౕఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె
86 ఇం ರానగర 53

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ఇం ರాన
గర

### తురుವెౕಕెರె
63 ಗెూ ಟ್ౕಕెರె 52 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಗెూ ಟ್ౕಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 87 బురుಡెౕಹెూసహళ�
### తురుವెౕಕెರె 64 గూరలమఠ

### తురుವెౕಕెರె
88 ఎ.మಲ ಲె್ౕనహ ಳ್ 54

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ఎ.మಲ ಲె್ౕన
హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 89 ఆలదహ ಳ್ 55 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ఆలదహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
65 ండుಮారనహ ಳ್ 56

.ఎಲ್. .ఎಸ್. ండుಮా
రనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
66 ౕచనహ ಳ್ 57 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ౕచనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
90 ౕచనమహ ಳ್ 58

.ఎಲ್. .ఎಸ್. ౕచనహ ಳ್ î
¥ÀÄgÀ

### తురుವెౕಕెರె 67 ಬెనకనಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 91 అರెహ ಳ್ 59 .ఎಲ್. .ఎಸ್.అರెహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
92 ಬెంಡెౕಕెರె 60 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಬెంಡెౕಕెರె

### తురుವెౕಕెರె
93 ಬెంಡెౕಕెರె ಹెూసూరు 61

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಬెంಡెౕಕెರె 
ಹెూసూరు

### తురుವెౕಕెರె 94 ಹెూడಕెౕఘటಟ್
### తురుವెౕಕెರె 95 కಕ್ಬెనకనಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 9.ముతుತ್గదహ ಳ್ 68 ముతుತ್గదహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 69 కಕ್పುర 62 .ఎಲ್. .ఎಸ್. కಕ್పುర

### తురుವెౕಕెರె
96 నం కಲెಕ್ರె 63 .ఎಲ್. .ఎಸ್ï.నం కಲెಕ್ರె

### తురుವెౕಕెರె 70 ನాగಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె
97 ಕె.ಹెూసహ ಳ್ 64

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕె.ಹెూసహ
ಳ್
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

###

తురుವెౕಕెರె

71 ದెౕవನాయకనహ ಳ್ 65 66

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï.ದెౕవನాయ
కనహ ಳ್- 

.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್.ದెౕవ
ನాయకనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 72 ಬెంಕಿಕెರె 67 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ಬెంಕಿಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 98 ಗానహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 73 ಕా హ ಳ್ 68 .ఎಲ್. .ఎಸ್ï.ಕా హ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 99 ಹెడಡ್నకಟెಟ್

### తురుವెౕಕెರె
100 మదದ್నహ ಳ್ 69 .ఎಲ್. .ఎಸ್.మదದ್నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 74 ఒಬెಬ್ౕನాగసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 101 అంಬెౕడಕ್రనగర
### తురుವెౕಕెರె 10 ಮా నಕెರె 75 ಮా నಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 76 ము ಗెರె
### తురుವెౕಕెರె 77 ಬాಯ್డరహ ಳ್ 70 f.J¯ï.¦.J¸ï.ಬాಯ್డరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 78 కర ಗెರె 71 f.J¯ï.¦.J¸ï.కర ಗెರె
### తురుವెౕಕెರె 102 హరళహ ಲ್

### తురుವెౕಕెರె
79 ಕాడసూరు 72 .ఎಲ್. .ఎಸ್ï.ಕాడసూరు

### తురుವెౕಕెರె 103 ಕాడసూరుದెౕవಸాಥ್న
### తురుವెౕಕెರె 80 ರాಜాపುర
### తురుವెౕಕెರె 81 ౕ ನెూళಗెౕరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 104 ముదుದ್ಮారనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 105 ಜె. .నగర
### తురుವెౕಕెರె 82 ఇಳ ಳె್ౕనహ ಳ್ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 11 కణతూరు 83 కణతూరు
### తురుವెౕಕెರె 84 ಕె.ಮా నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 106 ಕె.ಹెూసూరు

### తురుವెౕಕెರె
85 ಕె.ಬెౕ నహ ಳ್ 73

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕె.ಬెౕ నహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 86 ಕె.గంగనహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
87 ౕలనహ ಳ್ 74

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï. ౕలనహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 107 ఎ.ಕె.ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 108 ఈ గరಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 88 ముదದ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 109 ఎం.ಹెూసూరు
### తురుವెౕಕెರె 110 ఎం.ಗెూలಲ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 111 జనತాಕాಲెూౕ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె
112 లಲ್ಕಿಕ್ರామనಪాళಯ್ 75

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï.లಲ್ಕಿಕ್ರామ
నಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 89 ఆలదహ ಳ್ 76 .ఎಲ್. .ఎಸ್.ఆలదహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 113 ಗెూౕಪాలపುర

### తురుವెౕಕెರె
90 అబుకనహ ಳ್ 77

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï.అబుకనహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
114 బసವెౕశವ್ర నగర 78

.ఎಲ್. .ఎಸ್.§బసವెౕశವ್
ర నగర

### తురుವెౕಕెರె 115 ಹెూసಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 12 ಮాయసందರ್ 91 ಮాయసందರ್
### తురుವెౕಕెರె  116 ಜె. .ಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె
117 జನాధ�నపುర 79

.ఎಲ್. .ఎಸ್.జನాధ�న
పುర

### తురుವెౕಕెರె 92 ದెూడಡ್ಶె ಟ್ಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 118 జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 119 రుమలపುర

### తురుವెౕಕెರె
93 కలుಲ್ನాగ ౕహ ಳ್ 80

.ఎಲ್. .ఎಸ್.PÀ®Äè£ÁUÀwÃ
ºÀ½î

### తురుವెౕಕెರె 94 ఆనడగు 81 .ఎಲ್. .ఎಸ್ï.ఆనడగు
### తురుವెౕಕెರె 120 హం ಜెూౕಗಿಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
95 కಕ್ಶె ಟ್ౕಕెರె 82

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï. కಕ್ಶె ಟ್ౕಕె
ರె

### తురుವెౕಕెರె
13 వడవనఘటಟ್ 96 వడవనఘటಟ್ 83

.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
వడవనఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె  121 కపೂಪ್రు

### తురుವెౕಕెರె
97 అంగ ಗెರె 84

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï. 
అంగ ಗెರె

### తురుವెౕಕెರె 98 .ఎం. .హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె
99 ನెౕరలకಟెಟ್ 85 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ನెౕరలకಟెಟ್

### తురుವెౕಕెರె
122 ఎನ್.ಕె. .హ ಟ್ 86

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï.ನెౕరలకಟెಟ್
ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 100 ಬాಯ್లహ ಳ್ 87 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ಬాಯ್లహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 123 ಬాಯ್లహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 124 ಬాಯ್లహ ಳ್ ಗెౕಟ್

### తురుವెౕಕెರె
101 మలಲ್ದెౕవనహ ಳ್ 88

.ఎಲ್. .ఎಸ್ï.మలಲ್ದెౕవ
నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 125 మలಲ್ದెౕవనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 102 హరళహ ಳ್ 89 .ఎಲ್. .ఎಸ್.హరళహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 103 ముగళೂరు
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె
126 ముగళೂరు ಗెూ హ ಟ್ 90

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ముగళೂరు
 ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 127 ಗಿడಡ್నಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
128 తుంಬెౕపುర 91 .ఎಲ್. .ఎಸ್.vÀÄA¨ÉÃ¥ÀÄgÀ

### తురుವెౕಕెರె 104 ఆయరహ ಳ್ 92 .ఎಲ್. .ఎಸ್ఆయరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 129 ఆయరహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె

###
తురుವెౕಕెರె

s14 ಸెూరవనహ ಳ್ 105 ಸెూరవనహ ಳ್ 93  .ఎಲ್. .ఎಸ್¸ÉÆgÀªÀ£ÀºÀ½î

### తురుವెౕಕెರె 130 ಸెూరవనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 131 ಸెూరవనహ ಳ್ ಕాರ್ಸ್
### తురుವెౕಕెರె
### తురుವెౕಕెರె

106 ಬెూ నహ ಳ್ 95
.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಬెూ నహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
132 తూ నకಟెಟ್ .ఎಲ್. .ఎಸ್ï.తూ నక

ಟెಟ್
### తురుವెౕಕెರె 107 ಹెూణಕెರె

### తురుವెౕಕెರె
133 ಹెూణಕెರె ಗెూ హ ಟ್ 96

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಹెూణಕెರె 
ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 134 కం హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 108 జಡెయ
### తురుವెౕಕెರె 135 మಮ್ಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె
136 గళరಪాళಯ್ 101

.ఎಲ್. .ఎಸ್. గళరಪా
ళಯ್

###
తురుವెౕಕెರె

109 ದా ౕహ ಳ್ 97 98
.ఎಲ್. .ఎಸ್.ದా ౕహ ಳ್-

 .యు.ఎಲ್. .ఎಸ್ 
ದా ౕహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 137 ంಬెౕహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 110 ಕెూమಮ್రದెౕవనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
138 ಕెూమಮ್రದెౕవనహ ಳ್ಗెౕಟ್ 99

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕెూమಮ್రದెౕ
వనహ ಳ್ಗెౕಟ್

### తురుವెౕಕెರె 139 ಕెూమಮ್రದెౕవనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 140 ంಬెౕహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె
111 ಕెರె రಗెౕరహ ಳ್ 100

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ಕెರె రಗెౕ
రహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 112 ಕెూౕ ನాగసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 141 ಹెౕಮావ  ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 142 కలಪ್తరు ఆశರ್మ
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 15 అರెమಲెಲ್ౕనహ ಳ್ 113 అರెమಲెಲ್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 143 అರెమಲెಲ್ౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್ 102
.ఎಲ್. .ఎಸ್.అರెమಲెಲ್ౕన

హ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 144 ఎ.జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 114 గನెౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 145 జనತాಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె 115 ಕాಯ್మసందರ್ 103
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಕాಯ್మసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 146 ಕాಯ್మసందರ್ ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 147 ಕాಯ್మసందರ್ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 148 రంగನాథపುర

### తురుವెౕಕెರె 116 ಸెూౕపనహ ಳ್ 104
.ఎಲ್. .ఎಸ್É 

ಸెూౕపనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 149 జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 117 హు కಲ್
### తురుವెౕಕెರె 150 జనತాಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె 118 బರ್హಮ್ದెౕవరహ ಳ್ 105
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

బರ್హಮ್ದెౕవరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 119 హళಳ್దಹెూసహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 151 ల ಮ್ದెౕవరహ ಳ್ 106
.ఎಲ್. .ఎసಲ್ ಮ್ದెౕవరహ
ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 120 ಬాಯ್డరಕెూడಗಿౕహ ಲ್ 107
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಬాಯ್డరಕెూడಗಿౕహ ಲ್
### తురుವెౕಕెರె తండగ 121 తండగ
### తురుವెౕಕెರె 122 వಡెౕరహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 123 వಡెౕరహ ಳ್ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 152 గ పುర
### తురుವెౕಕెರె 124 ಕెూౕಳాల

### తురుವెౕಕెರె 125 ಗెూౕ ందఘటಟ್ 108
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಗెూౕ ందఘటಟ್
### తురుವెౕಕెರె 126 హుణಸెౕమరదహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 127 ಮారపಪ್నహ ಳ್ 109 .ఎಲ್. .ఎಸాಮ್రపಪ್నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 128 ఠలದెౕవరహ ಳ್ 110
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 
ఠలದెౕవరహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 129 చంದాರ್పುర 111 .ఎಲ್. .ఎಸ್ చంದాರ್పುర

### తురుವెౕಕెರె 130 ಸాదరహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 153 ಸాదరహ ಳ್ 112
.ఎಲ್. .ఎಸ್ ಸాదరహ ಳ್ 

ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 131 బసవనహ ಳ್ 113 .ఎಲ್. .ఎಸ್ బసవనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 154 రంగహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 155 ಬెూౕ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 156 ಬెూౕ ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె ಮా హ ಳ್ 132 ಮా హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 157 ಮా హ ಳ್ಪాళಯ್ 114
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಮా హ ಳ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 133 ఆನెౕ ಳె 115 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ఆನెౕ ಳె
### తురుವెౕಕెರె 134 అర ౕಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 158 అర ౕಕెರెಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 159 శವ್ನాథపುర

### తురుವెౕಕెರె 160 .ಮాಳె 116
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 
శವ್ನాథపುరಮాಳె

### తురుವెౕಕెರె 135 అ ణదహ ಳ್ 117
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

అ ణదహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 136 సంగಲాపುర 118
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

îసంగಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె 161 ಬెూ నహ ಳ್ 119
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಬెూ నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 137 ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್ 120
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 
ಕెూಕ್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 138 కళಳ್నಕెರె 121 .ఎಲ್. .ఎಸ್ కళಳ್నಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 162 కళಳ್నಕెರెಗెౕಟ್

### తురుವెౕಕెರె 163 కళಳ್నಕెರె ಗెూ హ ಟ್ 122
.ఎಲ್. .ఎಸ್ కళಳ್నಕెರె 

ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 139 ದాವ್రనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 164 ದాವ್రనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 140 సుంకಲాపುర 123
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

సుంకಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె ಗెూౕ తుమకూరు 141 ಗెూౕ తుమకూరు
### తురుವెౕಕెರె 165 కಟెಟ್హ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 142 హు ಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 143 అబలకಟెಟ್

### తురుವెౕಕెರె 144 ಹెడಗಿౕహ ಳ್ 124 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ಹెడಗಿౕహ ಳ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 145 నడువనహ ಳ್ 125
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

నడువనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 146 ದెౕ హ ಳ್ 126 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ದెౕ హ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 147 కಡెౕహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 166 కಡెౕహ ಳ್ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 167 ಕె.ఇ. .ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 148 బడగరహ ಳ್ 127 .ఎಲ್. .ఎసಬ್డగరహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 149 ಗాం ಗాರ್మ 128
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಗాం ಗాರ್మ

### తురుವెౕಕెರె ಬాణసందರ್ 150 ಬాణసందರ್ 129
.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್À.ಬాణ

సందರ್
### తురుವెౕಕెರె 168 ಬాణసందರ್ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 151 హు సందರ್ 130 .ఎಲ್. .ఎಸ್ హు సందರ್

### తురుವెౕಕెರె 152 ಬెూ నహ ಳ್ 131
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಬెూ నహ ಳ್î

### తురుವెౕಕెರె 153 బలಮా హ ಳ್ 132
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

బలಮా హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 154 బుగుడనహ ಳ್ 133
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

బుగుడనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 155 గుళదహ ಳ್ 134 .ఎಲ್. .ఎಸ್ గుళదహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 156 ಸెూౕమಲాపುర 135
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಸెూౕమಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె 169 ದెౕవరహ ಟ್ 136 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ದెౕవరహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 170 ವెంకಟాపುర 137
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ವెంకಟాపುర
### తురుವెౕಕెರె 171 ದెౕవరహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 157 కు ಕెౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 172 మರా ಪాళಯ್ 138
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

మರా ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 173 ತెూౕಪెౕಗౌడనಪాళಯ್ 139
.ఎಲ್. .ఎಸెూತ್ౕಪెౕಗౌడన

ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 174 రంగನాథపುర
### తురుವెౕಕెರె 175 రంగನాథపುరಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 176 ಕె.వడಡ್రహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 177 కు ಕెౕనహ ಳ್ಪారం
### తురుವెౕಕెರె 158 ఎ.ಹెూసహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 178 ఎ.ಹెూసహ ಳ್ಪాళಯ್
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 179 హ జనಕాಳೂెౕ
### తురుವెౕಕెರె 180 ಕెూరమరಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె ಲెూౕకమಮ್నహ ಳ್ 159 ಲెూౕకమಮ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 181 ಲెూౕకమಮ್నహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 182 ಲెూౕకమಮ್నహ ಳ್ జనತాಕాಳೂెౕ
### తురుವెౕಕెರె 160 ತావರెಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 183 ತావರెಕెರె బಡావಣె

### తురుವెౕಕెರె 161 ಚౌಡెౕనహ ಳ್ 140
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ಚౌಡెౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 184 బసవనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 185 ಬెసತ್రಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 162 ఎನ್.గంగనహ ಳ್ 141
.ఎಲ್. .ఎಸ್.  

ఎನ್.గంగనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 186 మం ರ್ಕెౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 187 ఎం.ಕె. .హ ಟ್ 142
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ఎం.ಕె. .హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 163 ఎನ್.మంಚెౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 188 ಗా గరಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 189 హ ದాసనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 164 ఎನ್.ಮా నహ ಳ್ 143
.ఎಲ್. .ఎಸ್ 

ఎನ್.ಮా నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 165 ಕెూౕళఘటಟ್ 144 .ఎಲ್. .ఎಸ್ ಕెూౕళఘటಟ್

### తురుವెౕಕెರె 166 ಕెూౕళఘటಟ್ಕావಲ್

### తురుವెౕಕెರె 167 పುండ ౕకనహ ಳ್ 145
.ఎಲ್. .ఎಸ್  

పುండ ౕకనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 190 ನెమಮ್ ಗాರ್మ

### తురుವెౕಕెರె 168 ముదದ್ಲాపುర 146
.ఎಲ್. .ఎಸ್.  

ముదದ್ಲాపುర

### తురుವెౕಕెರె 169 అಜ ಜె್ౕనహ ಳ್ 147 .ఎಲ್. .ఎಸ್.అಜ ಜె್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 170 ౕరగుంద 148 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ౕరగుంద

### తురుವెౕಕెರె 191 ౕరగుంద ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 192 కలಲ್పಪ್నహ ಲ್

### తురుವెౕಕెರె 193 ದెౕవరమನెಪాళಯ್ 149
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

ದెౕవరమನెಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె ತాళಕెರె 171 ತాళಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 194 ರెౕಡెూంಕಿౕహ ಳ್ 150
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
ರెౕಡెూంಕಿౕహ ಳ್
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నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 195 ము ಲ್ంಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 196 పುటಟ್ಮా హ ಲ್
### తురుವెౕಕెರె 172 పುర
### తురుವెౕಕెರె 197 పುరదಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 198 పುరద అముರ್తమహಲ್ ಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 173 పುరద అಮా ಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 174 .కಲెಕ್ರె 151
.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
.కಲెಕ್ರె

### తురుವెౕಕెರె 199 కಲాಲ್ನె
### తురుವెౕಕెರె 175 మంಗಿౕకుಪెಪ್

### తురుವెౕಕెರె 176 ಡెూంಕಿహ ಳ್ 152 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ಡెూంಕಿహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 200 .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ 153
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
.ಗెూలಲ್రహ ಟ್

###

తురుವెౕಕెರె 177 ಚెండూరు

154 155
.ఎಲ್. .ఎಸ್. ಚెండూరు 
.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

ಚెండూరు

### తురుವెౕಕెರె 201 ಹౌ ంಗ್ ಬెూౕಡ್� ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె ము యూరు 178 ము యూరు

### తురుವెౕಕెರె 202 ವెౕಕానందనగర 156
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
ವెౕಕానందనగర

### తురుವెౕಕెರె 203 అ ತ್కుಳ ಲె್ಪాళಯ್ 157
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

అ ತ್కుಳ ಲె್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 204 ఆనందనಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 205 ದెూంబరహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 179 ರ್ౕರామపುర 158
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
ರ್ౕರామపುర

### తురుವెౕಕెರె 206 జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 207 ఆశರ್మಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 208 ಗెూ ಟ್ౕಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 209 ಗెూ ಟ್ౕಕెರెಪాళಯ್ 159
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

ಗెూ ಟ್ౕಕెರెಪాళಯ್å
### తురుವెౕಕెರె 210 ಮాದాపటಟ್ణ
### తురుವెౕಕెರె 180 ಕాళం హ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 211 ದెూಡెಡ್ౕనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 212 ದెూಡెಡ್ౕనహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 181 ఎಮ್.గంగనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 213 జనತాಕాಲెూౕ
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ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 182 బಳ ಳె್ౕకಟెಟ್
### తురుವెౕಕెರె 214 ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 183 ఎಮ್.ಬెౕ నహ ಳ್ 160 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ¨ÉÃ«£ÀºÀ½îÃ

### తురుವెౕಕెರె ಕెూడಗಿౕహ ಳ್ 184 ಕెూడಗಿౕహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 215 జనತాಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 216 హం ಜెూౕಗಿಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 217 మరసరಕెూ ಟ್ಗె

### తురుವెౕಕెರె 185 సూಳెౕ ಕెರె 161 .ఎಲ್. .ఎಸ್. సూಳెౕ ಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 218 సూಳెౕ ಕెರెಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 186 ಗెూౕం
### తురుವెౕಕెರె 219 ಹాವాళ 162 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ಹాವాళ

### తురుವెౕಕెರె 220 మరసరಕెూ ಟ್ಗె 163
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

మరసరಕెూ ಟ್ಗె
### తురుವెౕಕెರె 221 ಕెూటూಟ್రనಕెూ ಟ್ಗె

### తురుವెౕಕెರె 187 కಕ್తురుವెౕಕెರె 164
.ఎಲ್. .ఎಸ್. కಕ್తురు

ವెౕಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 222 ఇంದాರ್నగర

### తురుವెౕಕెರె 188 .ಹెూసహ ಳ್ 165
.ఎಲ್. .ఎಸ್.       
.ಹెూసహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 223 జనತాಕాಲెూౕ

### తురుವెౕಕెರె 190 ಕె.కಲెಕ್ರె 166 .ఎಲ್. .ఎಸ್.  ಕె.కಲెಕ್ರె

### తురుವెౕಕెರె 224 ಕె.కಲెಕ್ರెಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె ಶె ಟ್ಗెూండనహ ಳ್ 191 ಶె ಟ್ಗెూండనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 225 ದాವ್రనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 226 హనుಮాపುర
### తురుವెౕಕెರె 192 ౕಗెౕహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 227 ముర ౕకుಪెಪ್ 167
.ఎಲ್. .ఎಸ್..ముర ౕకు

ಪెಪ್
### తురుವెౕಕెರె 228 హనుమంతనగర

### తురుವెౕಕెರె 229 .ದెూಡెಡ್ౕ  ಗెూ హ ಟ್ 171 GLPS .ದెూಡెಡ್ౕ  ಗెూ 
హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 230 మగಗ್దಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 231 మలಲ್ದెౕవరహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 232 దದ್రహ ಟ್ 168   GLPS దದ್రహ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 233 చటಟ್నహ ಳ್ 169   GLPS చటಟ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 193 .ದెూಡెಡ್ౕ 170   GLPS  .ದెూಡెಡ್ౕ
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ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 234 .ದెూಡెಡ್ౕ  ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 235 .ದెూಡెಡ್ౕ  ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 194 ಗైನాథపುర
### తురుವెౕಕెರె 236 ಗైನాథపುరಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 195
ఇ ಟ್ಗెహ ಳ್ 172 + 173

GLPS ఇ ಟ್ಗెహ ಳ್           
GULPS ఇ ಟ್ಗెహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 237 ಬెటಟ್దಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 238 కదరయಯ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 239 వడಡ್రಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 196 హరళಕెರె
### తురుವెౕಕెರె 240 మలಲ್ದెౕవనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 197 తుయలహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 241 తుయలహ ಳ್ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 242 తుయలహ ಳ್ ಗెూ హ ಟ್
### తురుವెౕಕెರె 198 ಲెంకనహ ಳ್ 174   GLPS  ಲెంకనహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 199 న ಗెహ ಳ್ 175   GLPS న ಗెహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 200
యరದెౕహ ಳ್

176
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

యరದెౕహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 201 కడలಗಿడదಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 25 మಣెಚెండూరు 202 మಣెಚెండూరు 177   GLPS మಣెಚెండూరు
### తురుವెౕಕెರె 243 మಣెಚెండూరు
### తురుವెౕಕెರె 203 తತ್లಕెూపಪ್
### తురుವెౕಕెರె 244 తತ್లಕెూపಪ್ ಗెౕಟ್
### తురుವెౕಕెರె 204 ಕెూౕ హ ಳ್ 178   GLPS ಕెూౕ హ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 205 అజಜ್నహ ಲ್

### తురుವెౕಕెರె
206 ఎನ್. .ಬాಯ್ల 179

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ఎನ್. .ಬాಯ್
ల

### తురుವెౕಕెರె 245 ಶెటಟ್రಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 246 ಬెటಟ್దಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 247 చ ನ್గయಯ್నಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 248 ఆರ್. ఎಸ್.ಪాళಯ್
### తురుವెౕಕెರె 249 ఎ. .ಕాಲెూౕ
### తురుವెౕಕెರె 250 ఎನ್. .ಪాళಯ್ 180   GLPS ఎನ್. .ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె
251 ఎನ್. . .ಗెూ హ ಟ್ .ఎಲ್. .ఎಸ್.. 

ఎನ್. . .ಗెూ హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 207
గుಡెಡ್ౕనహ ಳ್ 181

.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
గుಡెಡ್ౕనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 208
కಕ್మ ಲ್ౕಗెರె 182

.ఎಲ್. .ఎಸ್.. కಕ್మ ಲ್ౕ
ಗెರె
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1-5ನెౕతరగ 1-7/1-8ನెౕతరగ 8ನెౕతరగ
1 2 3 4 5 ఎ 5 5 6

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 209
ಕె.ದెూಡెಡ್ౕ 183 .ఎಲ್. .ఎಸ್. ಕె.ದెూಡెಡ್ౕ

### తురుವెౕಕెರె 210 కణకూరు 184 .ఎಲ್. .ఎಸ್. కణకూరు
### తురుವెౕಕెರె 211 మలూಲ್రు 186 .ఎಲ್. .ఎಸ್. మలూಲ್రు
### తురుವెౕಕెರె 252 మలూಲ್రు ಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 212
ದెూడಡ್మ ಲ್ౕಗెರె

187
.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್.ದెూడಡ್

మ ಲ್ౕಗెರె
### తురుವెౕಕెರె 253 మ ಲ್ಗెಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 254 .ఎం. .హ ಟ್ 188
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
.ఎం. .హ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 213
ఎಸ್.ఎం. .హ ಳ್

189 .ఎಲ್. .ఎಸ್..ఎం. .హ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె ಬైతరಹెూసహ ಳ್ 214 ಬైతరಹెూసహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 215
అంబలದెౕవనహ ಳ್

190
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

అంబలದెౕవనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 216
వరಹాసందರ್

191
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

వరಹాసందರ್
### తురుವెౕಕెರె 255 వరಹాసందರ್ಗెౕಟ್
### తురుವెౕಕెರె 256 గళరಪాళಯ್

### తురుವెౕಕెರె 257 .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ 192
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
.ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 217
దుమಮ್నహ ಳ್

193
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

దుమಮ್నహ ಳ್
### తురుವెౕಕెರె 258 ంబహ ಲ್

### తురుವెౕಕెರె 259 అరకనకಟెಟ್ 194
.యు.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

అరకనకಟెಟ್

### తురుವెౕಕెರె 218
ಕామనహ ಳ್

195
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

ಕామనహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 219
తరమనಕెూౕಟె

196
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 

తరమనಕెూౕಟె

### తురుವెౕಕెರె 260 .ಗెూలಲ್రహ ಟ್ 197
.ఎಲ್. .ఎಸ್. 
.ಗెూలಲ್రహ ಟ್

### తురుವెౕಕెರె 220
కಕ್ ౕరనಕెರె

198
.ఎಲ್. .ఎಸ್.ï 
కಕ್ ౕరనಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 221 డణನాయకనపುర 199
.ఎಲ್. .ఎಸ್.డణನాయక

నపುర

### తురుವెౕಕెರె 261 డణನాయకనపುరಕావಲ್ 200
.ఎಲ್. .ఎಸ್.డణನాయక

నపುరಕావಲ್
### తురుವెౕಕెರె 222 ದెూడಡ್ ౕరనಕెರె

### తురుವెౕಕెರె 262 . . .హ ಟ್ 201
.ఎಲ್. .ఎಸ್. . . .హ
ಟ್
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ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తుమకూరు(ద) ಲెಲ್, తుమకూరు
నమూನె-01

ಗాರ್మ పంಚా గళ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ సಕాರ್  ನెರెಹెూರె(Neighborhood school)గళ ప ಟ್

షರా
5

కರ್.
సం

ಗాರ್మ 
పంಚా  ಹెసరు

పంಚా  ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ 

కంದాయಗాರ್మగళ 
ಹెసరు

కంದాయ ಗాರ್మద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ జనవస పರ್ದెౕశగళ 

ಹెసరు

ಗాರ್మ/జనవస  పರ್ದెౕశద ವాಯ್ ತ್య ಲ್న ನెರెಹెూರె ಶాಲెగళ ಹెసరు
ತాలూಲ್కు

### తురుವెౕಕెರె 223 ರామಸాగర
202

.ఎಲ್. .ఎಸ್.ರామಸాగ
ర

### తురుವెౕಕెರె 224 ఠಲాపುర
### తురుವెౕಕెರె 263 ఠಲాపುరಗెౕಟ್
### తురుವెౕಕెರె 225 అం హ ಲ್
### తురుವెౕಕెರె 264 అం హ ಳ್ಗెౕಟ್

### తురుವెౕಕెರె 226 మಲ ಲె್నహ ಳ್
203 .ఎಲ್. .ఎಸ್. మಲ ಲె್నహ ಳ್

### తురుವెౕಕెರె 227 ముతಸ್ందರ್
### తురుವెౕಕెರె 228 .ಕెూపಪ್ 204 .ఎಲ್. .ఎಸ್. .ಕెూపಪ್
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