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

�ಾನ ರ�ತ

��ಯ/��

ಯ 

�ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ೕ

�ಾ�ೆ�ಂದ 1 �.�ೕ 

ಅಂತರದ��ನ 

�ೆ�ೆ�ೊ�ೆಯ 

ಜನವಸ� ಪ��ೇಶ

�ಾ�ೆ�ಂದ 3 �.�ೕ 

ಅಂತರ�ೊಳ�ರುವ 

�ೆ�ೆ�ೊ�ೆಯ ಜನವಸ� 

ಪ��ೇಶ

ಸದ� 

�ಾ�ೆಯ�� 

1�ೇ ತರಗ��ೆ 

�ಾಖಲು 

�ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಮಂಜೂ�ಾದ 

ಮಕ�ಳ ಸಂ�ೆ�

�ೋಧ�ಾ 

�ಾಧ�ಮ

�ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ��ಾರ� ಬ� �ೇಕ�ೆ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಬ� �ೆಕ�ೆ� ಬ� �ೆಕ�ೆ� 50 ಇಂ��ೕ� �ೊಡ��ದ�ೆ

2 �.�ಾ.ಹ�� ಬ� �ೆಕ�ೆ� �ಾಂಡ� ಬ� �ೆಕ�ೆ� �ಾಂಡ�

3 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಚಕ�ೆ�

4 �.�ಾ.ಹ��
ಆ�� ಫ�� �ಾ�ೆ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ತರ�ೇನಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ 50

ಕನ�ಡ, 

ಇಂ��ೕ�
�ೋ�ೇ�ೆ�ೆ

5 �.�ಾ.ಹ�� ತ.�ೋ �ಾ�ೋ�

6 �.�ಾ.ಹ�� ವಡ�ರಹ��

7 �.�ಾ.ಹ�� ಯಶ��� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ �ಾ��ೆಹ�� �ಾ���ೆಹ�� 50 ಕನ�ಡ ಮು�ೆ�ೕನಹ��

8 �.�ಾ.ಹ�� �ಾ�ಲ�ೆ�ೆ ಆಲದಕ�ೆ�

9 �.�ಾ.ಹ�� �ಾವ�ೆ��ೕಹ��

10 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಯಪ�ನ�ಾಳ�

11 �.�ಾ.ಹ�� ��ೕ �ದ��ಾ�ೕಶ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಬ� �ೇಕ�ೆ� �ಂ�ಾಪ�ರ 50 ಕನ�ಡ ಯಳನಡು

12 �.�ಾ.ಹ�� �ಾ��ಾಸ ನಗರ

13 �.�ಾ.ಹ�� �ಾ�ಾಪ�ರ

14 �.�ಾ.ಹ�� �ಂಕನಹ��

15 �.�ಾ.ಹ��
�ಾ|| ಅಂ�ೇಡ�� �.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಹಂದನ�ೆ�ೆ

ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಗುಂಗರ�ಾ� 50 ಕನ�ಡ ಹಂದನ�ೆ�ೆ

ಉಪ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ,  ತುಮಕೂರು(ದ) ��ೆ�, ತುಮಕೂರು.
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�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ ಸ�ಾ�� �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ(Neighborhood school)ಗಳ ಪ��



16 �.�ಾ.ಹ�� ಹ����ಾ�ಪ�ರ

17 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮಘಟ�

18 �.�ಾ.ಹ�� ����ೌಡನ�ಾಳ�

19 �.�ಾ.ಹ��
��ೕ ಬನಶಂಕ� �ೇ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ 

ಹಂದನ�ೆ�ೆ
ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಗುಂಗರ�ಾ� 50 ಕನ�ಡ ಹಂದನ�ೆ�ೆ

20 �.�ಾ.ಹ�� ಹ����ಾ�ಪ�ರ

21 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮಘಟ�

22 �.�ಾ.ಹ�� ����ೌಡನ�ಾಳ�

23 �.�ಾ.ಹ�� ಇಂ��ಾ�ಾಂ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋಮಜ�ನ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

24 �.�ಾ.ಹ�� �ಂಗಪ�ನ�ಾಳ�

25 �.�ಾ.ಹ�� ವಳ�ೆ�ೆಹ��

26 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೕ�ಾಳ�

27 �.�ಾ.ಹ�� �ೇಶವ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

28 �.�ಾ.ಹ�� ಕನಕ�ಾಸ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

29 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಸ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

30 �.�ಾ.ಹ�� ಎಂ.�.ಎಂ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಇಂ��ೕ� ಹು��ಾರು

31 �.�ಾ.ಹ�� �ಾನ�ೊ�ೕ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

32 �.�ಾ.ಹ�� �ಾರು� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

33 �.�ಾ.ಹ�� �ಾರದ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ ಹು��ಾರು

34 �.�ಾ.ಹ�� ಚನ�ಬಸ�ೇಶ�ರ �.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ� 50 ಕನ�ಡ �ೆಂ�ೆ�ೆ

35 �.�ಾ.ಹ�� ಬರ�ೆ�ೆ �ಾಳ�

36 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� �ಾಳ�

37 �.�ಾ.ಹ�� �ಾನ��  �.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ ಅಜ�ನ�ೆ�ೆ �ಾ�ೕಹ�� 50 ಕನ�ಡ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ

38 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಳ�

39 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಪ�� �.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೇ�ನಹ�� �ೇ� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ �ೇ�ನಹ�� �ೇ�ನಹ�� 50 ಕನ�ಡ ಕುಪ��ರು



40 �.�ಾ.ಹ�� �ೇವಣ��ೆ�ೕಶ�ರ �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕಂ�ೕ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ 50 ಕನ�ಡ ಕಂ�ೕ�ೆ�ೆ

41 �.�ಾ.ಹ�� ��ಯದ��� �.�ಾ� �ಾಲರ �ಮ�ನಹ�� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ �ಮ�ನಹ�� �ಮ�ನಹ�� 50 ಕನ�ಡ �ಮ�ನಹ��

42 �.�ಾ.ಹ��
�ಾರದ ��ಾ� �ೕಠ �.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ಮ�ನಹ��

ಅನು�ಾನ ರ�ತ ��ಯ 50 ಇಂ��ೕ� �ಮ�ನಹ��

43 ಗು��

��ೕ �ೇಣು�ಾ ��ಾ� �ೕಠ 

�ೊಡ�ಗು�
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ

�ೊಡ�ಗು�, 

�ೇವರಹ��
�ೕ�ೆಹ�� 33 ಕನ�ಡ �ೊಡ�ಗು�

44 ಗು��

ಮಮತ ��ೕ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಾಗಲ�ಾ�
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ

�ಾಗಲ�ಾ�, 

�ೋ�ಹ��,  

ಕು�ೆಹ�� ,ಮ���ೆ�ೆ

�ವಪ�ರ, ಯಕ�ಲಕ�ೆ� 40 ಕನ�ಡ �ಾಗಲ�ಾ�

45 ಗು��
ಪ�ಗ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ.         ಕಲೂ�ರು ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ

ಕಲೂ�ರು, 

ಹ��ೇವನಹ��
�ೆ.ಕಲ�ಹ�� 40 ಕನ�ಡ ಕಲೂ�ರು

46 ಗು��
ಆ�ಾಯ� �ಾ�ೆ            ಕಲೂ�ರುಅನು�ಾನ ರ�ತ.�ಾ�ಥ�ಕ

ಕಲೂ�ರು, 

ಹ��ೇವನಹ��
�ೆ.ಕಲ�ಹ�� 7 ಕನ�ಡ ಕಲೂ�ರು

47 ಗು��

��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ �ಾ��ಾಂತರ 

�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಂ�� �ಾ��
ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ �ೊಂ�� �ಾ��

�ೊ�ೆ�ೕನಹ��,   

ಎ�.�ೊಸಹ��
0 ಕನ�ಡ �ೊಡ�ಗು�

48 ಗು��

ಎ�.ಎಂ.ಎ�.                   

�ೆ�.�.ಎ�. �ೇಳ�ರು
ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ �ೇಳ�ರು

ಅಂ�ಾಪ�ರ, 

ಕ�ೆ�ೕನಹ��, 
40 ಕನ�ಡ �ೇಳ�ರು

49 ಗು��
 �ಾ�ಥ�ಕ �ೇಳ�ರು

ಅಂ�ಾಪ�ರ,ಕ�ೆ�ೕನಹ

��, �ಾ�ಡನಕ�ೆ�    
91 ಕನ�ಡ �ೇಳ�ರು

50 ಗು��
 �ಾ�ಥ�ಕ �ೇಳ�ರು

ಅಂ�ಾಪ�ರ, 

ಕ�ೆ�ೕನಹ��,�ಾ�ಡನ
40 ಇಂ��ೕ� �ೇಳ�ರು

51 ಗು��

ಗಂ�ೋ�� �ಾ�ೆ            

�ೇಳ�ರು
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ �ೇಳ�ರು

ಅಂ�ಾಪ�ರ, 

ಕ�ೆ�ೕನಹ��, 
14 ಕನ�ಡ �ೇಳ�ರು

52 ಗು��

�ಾನ ಗಂ�ಾ ��ಾ�ಸಂ�ೆ�      

ಪ�ರ �ೈ�ೆ� �ೆ�ೕಷ�
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ

ಪ�ರ,    ಪ�ರ �ೈ�ೆ� 

�ೆ�ೕಷ�,ಪ�ರ 

ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

ಬಂ�ಹ��, 

ನಂ�ಹ��,          

ಪ�ರ �ೊಲ�ರ ಹ��   

11 ಕನ�ಡ �ೆಲವತ�

53 ಗು��

�ದ� ��ೕ  ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ 

�ಟೂ�ರು
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ

�ಟೂ�ರು, �ಟೂ�ರು 

ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�,�

ಟು�ರು ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

ಪ�ರ,�ಾ�ೆಹ��, 

�ೆಸರಹ��
40 ಕನ�ಡ �ಟೂ�ರು

�.�.�ಾ�ೆ �ೇಳ�ರು
ಅನು�ಾನರ�

ತ



54 ಗು��

ಗುರು��ೕ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ 

�ಾಗೂರು �ೇ�
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗೂರು �ೇ�

�ಾಗೂರು,�ೆಣ��ೆ�ೆ 

,ಎ�.ಮ��ಘಟ�
40 ಕನ�ಡ �ಟೂ�ರು

55 ಗು��

ಮಣ�ಮ� ��ಯ �ಾ�.�ಾ�ೆ. 

ಎಂ.ಎಂ.�ಾವ�
ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ ಎಂ.ಎಂ.�ಾವ�.

�ಾ�ಾಪ�ರ,         

�ೈ�ೇನಹ��,          
0 ಕನ�ಡ �ದ�ೆ

56 ಗು��

�ೋ�� �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ 

�.ನಂ�ಹ�� �ೇ�
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ�.ನಂ�ಹ�� �ೇ�,

�.ನಂ�ಹ��, 

ಎಂ.ಎಂ.ಎ.�ಾವ�
26 ಕನ�ಡ ಇರಕಸಂದ�

57 ಗು��

�ೇದ ��ಾ� ಮಂ�ರ 

�.�ಾ�.�ಾ�ೆ                  
ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ �ದಂಬರ ಆಶ�ಮ

�ಾಯ�ಾರದ ಹ��, 

�ಾಯ�ಾರ
0 ಕನ�ಡ ಎಂ.�ೆ�.ಪಟ�ಣ

58 ಗು��
 �ಾ�ಥ�ಕ �ೆ.�.�ೆಂಪ�

�ಾಗಸಂದ�, 

�ಂಗಮ�ನಹ�� 
53 ಕನ�ಡ �.ಕು�ಾ�ಲ

59 ಗು��
 �ಾ�ಥ�ಕ �ೆ.�.�ೆಂಪ�

�ಾಗಸಂದ�,       

�ಂಗಮ�ನಹ�� 
40 ಇಂ��ೕ� �.ಕು�ಾ�ಲ

60 ಗು��

ಸಂ� �ಾಮ� �.�ಾ�. �ಾ�ೆ, 

�.ಎ�. ಪ�ರ
ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ �,ಎ�. ಪ�ರ �.ಎ�.�ಾಳ� 40 ಕನ�ಡ �.ಎ�.ಪ�ರ

61 ಗು�� �ಾರು� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ,           ಅನು�ಾ�ತ  �ಾ�ಥ�ಕ �ೇರೂರು ಎ�.ಮ��ಘಟ�,        12 ಕನ�ಡ �ೇರೂರು
62 ಗು�� ಆ�ತ� ��ಾ�ಮಂ�ರ,            ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ �ೇರೂರು ಎ�.ಮ��ಘಟ�,        5 ಕನ�ಡ �ೇರೂರು
63 ಗು�� ಭೂ� ಪ��� ಸೂ��       , ಅನು�ಾನರ�ತ �ಾ�ಥ�ಕ �ೇರೂರು ಎ�.ಮ��ಘಟ�,        50 ಕನ�ಡ �ೇರೂರು

64 ಕು�ಗ�
ಎ.�ೆ�.�.ಎ� ಅಂಕನಹಳ� ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ

�ೊಂಬರಹ�� 

��ೊ�ೕನಹ��
ಹು�ಕ�ೆ� �ೕಲಸಂದ� 25 ಕನ�ಡ �ೌಡನಕು�ೆ�

65 ಕು�ಗ�
ಎ.ಇ.ಎ� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೊ��ೆಹ�� ಬ�ಾವ�ೆ �ೊ��ೆಹ�� ಬ�ಾವ�ೆ 25 ಕನ�ಡ �ೊ��ೆಹ��

66 ಕು�ಗ�
ಎ.ಇ.ಎ� ಅನು�ಾ�ತ �ೌ�ಢ�ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೊ��ೆಹ�� ಬ�ಾವ�ೆ �ೊ��ೆಹ�� ಬ�ಾವ�ೆ 35 ಕನ�ಡ �ೊ��ೆಹ��

67 ಕು�ಗ�
ಎ�.ಇ.ಎ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಮು�ತೂರು ಅಮು�ತೂರು 45 ಕನ�ಡ ಅಮು�ತೂರು

68 ಕು�ಗ�
ಎಂ.ಇ.ಎ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಮು�ತೂರು ಅಮು�ತೂರು 50 ಕನ�ಡ ಅಮು�ತೂರು

69 ಕು�ಗ� ಎ�.ಎ�.�.ಎ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಯ�ಯೂರು ಯ�ಯೂರು 22 ಕನ�ಡ ಯ�ಯೂರು

70 ಕು�ಗ� ಎ�.�.�.ಎ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಯ�ಯೂರು ಯ�ಯೂರು 28 ಕನ�ಡ ಯ�ಯೂರು

71 ಕು�ಗ�
�ಾನ �ಾರ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಶು�ಂ�ಾರ �ಾಗರ ಶು�ಂ�ಾರ �ಾಗರ 39 ಕನ�ಡ ಹ�ೇವ�ರು

ಬ�ಂ�ಾವನ ��ಯ �ಾ�.�ಾ�ೆ. 

�ೆ�.�ೆಂಪ�
ಅನು�ಾನರ�ತ



72 ಕು�ಗ�
�ಾ��� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹು�ಯೂರು ದುಗ� ಹು�ಯೂರು ದುಗ� 13 ಕನ�ಡ

ಹು�ಯೂರು 

ದುಗ�

73 ಕು�ಗ�
��ೇ�ಾನಂದ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹು�ಯೂರು ದುಗ� ಹು�ಯೂರು ದುಗ� 55 ಕನ�ಡ

ಹು�ಯೂರು 

ದುಗ�

74 ಕು�ಗ�
ದು�ಾ� ��ಾ��ೇಂದ� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹು�ಯೂರು ದುಗ� ಹು�ಯೂರು ದುಗ� 29 ಕನ�ಡ

ಹು�ಯೂರು 

ದುಗ�

75 ಕು�ಗ�

�ೆಂ� �ಾ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಧು�� �ಾಳ�

ಕಲ��ಾಯಕನ ಹ�� 

ಯ�ಯೂರು ಎ.�ೊಸಹ�� 

�ೊ���ೆ�ೆ ಗುಡ�ದ ರಂಗನ 

ಗು� ಸುಬ�ಯ�ನ �ಾಳ�

44 ಕನ�ಡ ಯ�ಯೂರು

76 ಕು�ಗ�
ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಟ�ಹ�� ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಟ�ಹ��

ಯಲಚ�ಾ� ಗುಲ��� ಪ�ರ 

ಮೂಗನಹ��
25 ಕನ�ಡ ಹು��ದುಗ�

77 ಕು�ಗ�
ಎ�.ಎ�.ಎ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಟ�ಹ��

ಗುಲ���ಪ�ರ ಮೂಗನಪ�ರ 

ಹು�� �ೆಟ�
7 ಕನ�ಡ ಹು��ದುಗ�

78 ಕು�ಗ�
ಅ�ೇಶಂಕರ ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅ�ೇಶಂಕರ ಮಠ

��ಾ�ಮಂಗಲ ಮು�ಯನ 

�ಾಳ� ಕಲು��ಾಳ� �ಾಡು 

ಮ���ೆ�ೆ

ಕನ�ಡ ��ಾ�ಮಂಗಲ

79 ಕು�ಗ� �ಸಗ� �ಾ�ೆ�ಂ� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಡ�ಾ�ೆ �ಡ�ಾ�ೆ �ೆಬ��� 20 ಕನ�ಡ �ಡ�ಾ�ೆ

80 ಕು�ಗ�
��ಾಯಕ ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� ಕನ�ಡ �.�ೊಸಹ��

81 ಕು�ಗ�
ಅಂಜ�ಾ�� ಅನು�ಾನ ರ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸಂ�ೇ �ಾವತೂ�ರು

ಅ�ೇ�ಾಳ� 

ಎ�.�ೊಲ�ರಹ�� �.� 

�ಾಂಡ� �ೆಂಪನಹ��

40 ಕನ�ಡ
ಸಂ�ೇ 

�ಾವತೂ�ರು

82 ಕು�ಗ�
�ರಂ� �ಾ�� ಗ�ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗ�ಮಠ

ಅರ�ೆ�ೆ �ೊ��ಪ�ರ 

�ಾಡುಮ���ೆ�ೆ 

ಹನು�ಾಪ�ರ

25 ಕನ�ಡ �ೇರೂರು

83 ಕು�ಗ�
ಅರ�ಂ� ಇಂಟ� �ಾ�ಷನ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ���ೌಡನ �ಾಳ� �.�ೊಸಹ�� 30 ಕನ�ಡ �.�ೊಸಹ��

84 ಕು�ಗ�
ಸ�ಯಂ ��ಾ� ಸಂ�ೆ� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ�ಮಳಲ�ಾ� 10 ಕನ�ಡ ತ�ೇದಕು�ೆ�

85 ಕು�ಗ�
�ೆಂಪಮ� �ೊಡ�ಮ� ಅನು�ಾ�ತ �.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೊಲ�ರಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� 25 ಕನ�ಡ �.�ೊಸಹ��

86 �ಪಟೂರು ಎ�.�.ಎ�.ರಂ�ಾಪ�ರ ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ರಂ�ಾಪ�ರ 30 ಕನ�ಡ ರಂ�ಾಪ�ರ
87 �ಪಟೂರು ನವ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ರಂ�ಾಪ�ರಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ರಂ�ಾಪ�ರ 30 ಕನ�ಡ ರಂ�ಾಪ�ರ
88 �ಪಟೂರು ��ಾ�ಮಂ�ರ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ರಂ�ಾಪ�ರ 30 ಕನ�ಡ/ಆಂಗ�ರಂ�ಾಪ�ರ
89 �ಪಟೂರು ��ೕರಂಗ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಗಂಗನಘಟ�ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಗಂಗನಘಟ� 30 ಕನ�ಡ ದಸ�ೕಘಟ�
90 �ಪಟೂರು ಅ�ರ �ಾ�ೆ�ಂ� ಗುರುಗದಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಗುರುಗದಹ�� �ೌಡನಕ�ೆ� 30 ಕನ�ಡ ಗುರುಗದಹ��
91 �ಪಟೂರು ಪದ���ೕ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ �ದ�ೆಗು�ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ��ೆ�ದ�ೆ �ಾಗ�ಹ�� 30 ಕನ�ಡ ಮ��ಹ��



92 �ಪಟೂರು �ಾವ�� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ �ದ�ೆಗು�ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಮ��ಹ�� �ಕ��ದ�ೆ 30 ಕನ�ಡ ಮ��ಹ��
93 �ಪಟೂರು ಅ��� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ �ೊ�ೇಹ��ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ��ಾ�ಪ�ರ ಕ�ೕ�ೆ�ೆ 30 ಕನ�ಡ ಮ��ಹ��
94 �ಪಟೂರು ��ೕ.�ಾಡು��ೆ�ೕಶ�ರ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಅನು�ಾ�ತ ��ಯ �ಾಕನಹ�� �ಾ�ಹ�� 30 ಕನ�ಡ �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ
95 �ಪಟೂರು �ೋ�ಗಂ�ೇ�ೌಡ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಅಣಪನಹ�� �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ 30 ಕನ�ಡ �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ
96 �ಪಟೂರು ಗುರು�ಾ�ೆ�ಂ� �ೆ.�.�ಾ�� ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ �ೆ.�.�ಾ�� �ಬ�ನಹ�� 30 ಕನ�ಡ/ಆಂಗ����ೆ�ೆ
97 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ �ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ �ೆ.�.�ಾ�� �ಬ�ನಹ�� 30 ಕನ�ಡ/ಆಂಗ����ೆ�ೆ
98 �ಪಟೂರು �ೆ�ೕಯ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಅರಳಗು�ೆ�ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಅರಳಗು�ೆ� ಅರಳಗು�ೆ� 30 ಕನ�ಡ ಅರಳಗು�ೆ�
99 �ಪಟೂರು ಮ���ಾಜು�ನ ನಸ�� ಕು�ಾ�ಳ� ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಕು�ಾ�ಳ� ಕು�ಾ�ಳ� 30 ಕನ�ಡ ಕು�ಾ�ಳ�

100 �ಪಟೂರು �ಾಂಭ� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ��ಾ��ೆಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ��ಾ��ೆ �ೆ���ೆ�ೆ 30 ಕನ�ಡ �ೆ���ೆ�ೆ
101 �ಪಟೂರು �ಾರ�ಾ ��ಾ���ೇತನ �ೊನ�ವ�� ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ �ೊನ�ವ�� �ಾಮನಹ�� 30 ಕನ�ಡ �ೊನ�ವ��
102 �ಪಟೂರು ಎ�.�.ಆ�.ಎ�. ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.ಮು�ೆ�ೕನಹ�� 30 ಕನ�ಡ ಬಳ��ೇರಲು
103 �ಪಟೂರು ��ೕಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಅನು�ಾನರ�ತ ��ಯ �ಾಲು���ೆ 30 ಕನ�ಡ �ಾಲು���ೆ

104 ತುಮಕೂರು
��ೇಕ ��ಾ� ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೈ�ಾಳ 50 PÀ£ÀßqÀ UÀÆ¼ÀÆgÀÄ

105 ತುಮಕೂರು
ಎ�.ಎ�.ಎ� ��ಾ�ಮ0�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೊ0�ಾಪ�ರ,�ಾಲು 
�ೊಸಹ��

50 PÀ£ÀßqÀ ºÉvÉÛÃ£ÀºÀ½î

106 ತುಮಕೂರು
ಸುಮ� �ಾ�ೆ,��ೇಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

- aPÀÌºÀ½î 50 PÀ£ÀßqÀ »gÉÃºÀ½î

107 ತುಮಕೂರು
���ೆ�� �ಾ�ೆ, �ೆಮ�ನಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

- ¥ÉªÀÄä£ÀºÀ½î 50 PÀ£ÀßqÀ »gÉÃºÀ½î

108 ತುಮಕೂರು
�ೋ��ೆ0� �.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

- PÉ À̧gÀªÀÄqÀÄ 50 PÀ£ÀßqÀ PÉ À̧gÀªÀÄqÀÄ

109 ತುಮಕೂರು

ಎ�.ಎ�.ಅ�.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎ�.ಎ�.
ಮಠ

ಅನು�ಾ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ

ಬ0�ೇ�ಾಳ��ಾರ
�ಾಯ ಕನ�ಾಳ� 

ಬಸವಪಟ�ಣ
PÁåvÀìAzÀæ 50 PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÊzÁ¼À

110 ತುಮಕೂರು

��ೕ ��ಾಶ�ಮ �ಾ�ೆ 
�ೊ0ಡ�ಾಯಕನಹ��

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೖ�ಾಳ,�ೈ�ಾಪ�ರ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î 50 PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÊzÁ¼À

111 ತುಮಕೂರು

ಅ0ದಮಕ�ಳ �ಾ�ೆ.ಎ�.ಎ�.ಮಠ ಅನು�ಾ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ

ಬ0�ೇ�ಾಳ��ಾರ
�ಾಯ ಕನ�ಾಳ� 

ಬಸವಪಟ�ಣ
PÁåvÀìAzÀæ 50 PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÊzÁ¼À



112 ತುಮಕೂರು

ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ 
�ೌತ�ಾರನಹ��

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೌತ�ಾರನಹ�� UÀËj¥ÀÄgÀ, ¨sÉÊgÀ À̧AzÀæ 50 PÀ£ÀÀßqÀ ºÀgÀ¼ÀÆgÀÄ

113 ತುಮಕೂರು
�ೕಸ� �ೌ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ವಡ�ರಹ�� 50 PÀ£ÀßqÀ ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

114 ತುಮಕೂರು - - - vÁAqÀå - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

115 ತುಮಕೂರು - - - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

116 ತುಮಕೂರು - - - ªÀÄÄvÀìAzÀæ - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

117 ತುಮಕೂರು - - - ©ÃgÀ£ÀPÀ®Äè - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

118 ತುಮಕೂರು - - - ¨É¼ÀUÀÄA§ - ¨É¼ÀUÀÄA§

119 ತುಮಕೂರು - - - PÀÄAzÀÆgÀÄ PÁæ¸ï - ¨É¼ÀUÀÄA§

120 ತುಮಕೂರು - - - PÀÄAzÀÆgÀÄ - ¨É¼ÀUÀÄA§

121 ತುಮಕೂರು
�ೆ0�ೇ�ೌಡ ವಸ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಳಗು0ಬ ¨É¼ÀUÀÄA§ 50 PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÀUÀÄA§

122 ತುಮಕೂರು - - - UÀAUÀªÀÄä£ÀPÀmÉÖ - UÀAUÀªÀÄä£ÀPÀmÉÖ

123 ತುಮಕೂರು - - - vÁAqÀå - vÁAqÀå

124 ತುಮಕೂರು - - - ªÀqÀÀØgÀºÀ½î - ªÀqÀÀØgÀºÀ½î

125 ತುಮಕೂರು - - - PÀÄAzÀÆgÀÄ PÁæ¸ï - PÀÄAzÀÆgÀÄ 
PÁæ¸ï

126 ತುಮಕೂರು - - - PÀÄAzÀÆgÀÄ  - PÀÄAzÀÆgÀÄ  

127 ತುಮಕೂರು - - - ªÀÄÄvÀìAzÀæ - ªÀÄÄvÀìAzÀæ

128 ತುಮಕೂರು - - - ®A¨ÁtÂ vÁAqÀå - ®A¨ÁtÂ vÁAqÀå

129 ತುಮಕೂರು
�ಾ�ಷನ� ಆ0ಗ� �ಾ�ೆ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ಯ�ಾ�ಪ�ರ 50 PÀ£ÀßqÀ ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

130 ತುಮಕೂರು - �ೋ��ಾಳ� - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

131 ತುಮಕೂರು - ಅಜ�ಪ�ನಹ�� - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

132 ತುಮಕೂರು - - gÉÆ¥ÀàzÀ¥ÁÀ¼Àå - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

133 ತುಮಕೂರು - - ©ÃgÀ£ÀPÀ®Äè - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

134 ತುಮಕೂರು - - CgÀPÉgÉ - CgÀPÉgÉ

135 ತುಮಕೂರು - - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î



136 ತುಮಕೂರು
��ೆ�ೕಶ�ರ � �ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಳಗು0ಬ ¨É¼ÀUÀÄA§ 50 PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÀUÀÄA§

137 ತುಮಕೂರು
�ಾರ� ಪ��� �ಾ�ೆ,�.�.�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ಇಲ�
wgÀÄªÀÄ®¥Á¼Àå 
G¥ÁàgÀ¥Á¼Àå 

gÁªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î

50 PÀ£ÀßqÀ ¹.n.PÉgÉ

138 ತುಮಕೂರು

ಉ�ಾಮ�ೇಶ�ರ 
��ಾ�ಸ0�ೆ�,�ಾಕನಹ��

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ಾಕನಹ�� - 50 PÀ£ÀßqÀ CgÀÉAiÀÄÆgÀÄ

139 ತುಮಕೂರು

��ೕ  �ಶ��ಾರ� �.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಮಲ�ಸ0ದ�

ಅನು�ಾ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೊಟ�ನಹ��,�ೊಲ�ರ

ಹ��

ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, ºÀ§âvÀÛ£ÀºÀ½î, 
zÉÆqÀØ£ÁgÀªÀAUÀ®, 
aPÀÌ£ÁgÀªÀAUÀ®

20 PÀ£ÀßqÀ
zÉÆqÀØ£ÁgÀªÀAUÀ

®

140 ತುಮಕೂರು

��� ಇ0ಟ� �ಾ�ಷನ� ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೆ�ಾ��

¸À.».¥Áæ.±Á É̄, ¨É¼Áî«  
¸À.¥Áæ.±Á É̄, zÉÆqÉØÃj, 

¸À.».¥Áæ.±Á É̄, 
PÀgÀ®Ä¥Á¼Àå, 

50 PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÀÁî«

141 ತುಮಕೂರು
ಮ�ಾ� �ಾ� ಬಹದೂ�� �ಾ�� ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆ�ಾ��
aPÀÌ É̈¼Áî«, zÉÆqÉÃj, 

wªÀÄä¯Á¥ÀÄgÀ, ZÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î
50 PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÀÁî«

142 ತುಮಕೂರು
�ಾ�ಾಕೃಷ� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ಾಗವ��,�ಮ�ಸ0ದ�
gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ, 

®PÉÌÃ£ÀºÀ½î, 
f.ºÉZï.j¸Á®, 

50 PÀ£ÀßqÀ £ÁUÀªÀ°è

143 ತುಮಕೂರು
ಪ�ಣ�ಪ�� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ಾಗವ��,�ಮ�ಸ0ದ�
gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ, 

®PÉÌÃ£ÀºÀ½î, 
f.ºÉZï.j¸Á®, 

50 PÀ£ÀßqÀ £ÁUÀªÀ°è

144 ತುಮಕೂರು
�ೕಗನರ�0ಹ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಬೂ�ರು ºÉ§ÆâgÀÄ 50 PÀ£ÀßqÀ ºÉ§ÆâgÀÄ

145 ತುಮಕೂರು
ಎ�.�.ಎ0.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ಊ���ೆ�ೆ ±ÉlÖgÀ¥Á¼Àå zÉÃªÀºÀ½î¥Á¼Àå 50 PÀ£ÀßqÀ
HrðUÉgÉ

146 ತುಮಕೂರು

ವ�� ಇ0ಟ� �ಾ�ಷನ� 
�ಾ�ೆ,�ೊಡ��ೊಸೂರು

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೊಡ��ೊ�ೊರು,�ಕ�

�ೊಸೂರು
K.PÉ.PÁ¯ÉÆÃ¤, UÀÆ¼ÀÆgÀÄ 50 PÀ£ÀßqÀ zÉÆqÀÀØºÉÆ¸ÀÆgÀÄ

147 ತುಮಕೂರು
ಎ�.�ೆ�.�.�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಬೂ�ರು ºÉ§ÆâgÀÄ 50 PÀ£ÀßqÀ ºÉ§ÆâgÀÄ

148 ತುಮಕೂರು
�ಪ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಬೂ�ರು ºÉ§ÆâgÀÄ 50 PÀ£ÀßqÀ ºÉ§ÆâgÀÄ

149 ತುಮಕೂರು

�ೆ0�ೆ �ೋ�ೆ� ಪ��� 
�ಾ�ೆ,ಮಲ�ಸ0ದ�

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೊಟ�ನಹ��,�ೊಲ�ರ

ಹ��

ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, ºÀ§âvÀÛ£ÀºÀ½î, 
zÉÆqÀØ£ÁgÀªÀAUÀ®, 
aPÀÌ£ÁgÀªÀAUÀ®

50 PÀ£ÀßqÀ
zÉÆqÀØ£ÁgÀªÀAUÀ

®



150 ತುಮಕೂರು
�ೆಹರು ಆ0ಗ� �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ಗೂಳಹ��ೆ 50 PÀ£ÀßqÀ UÀÆ¼ÀÆgÀÄ

151 ತುಮಕೂರು
�ೈ� ಪ��� �ಾ�ೆ ಊರು�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

-
ºÉ¨ÁâPÀ, CuÉÚÃ£ÀºÀ½î, 

wªÀÄä¯Á¥ÀÄgÀ, ªÀqÀØgÀ¥Á¼Àå,
50 PÀ£ÀßqÀ HgÀÄPÉgÉ

152 ತುಮಕೂರು
�ೕ�ಾ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ ಊರು�ೆ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

- ªÀqÀØgÀ¥Á¼Àå 50 PÀ£ÀßqÀ HgÀÄPÉgÉ

153 ತುಮಕೂರು

��ೇ�ಾನ0ದ ಪ�� � �ಾ�ೆ, 
ಊರು�ೆ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
ವಡ�ರಹ��

wªÀÄä¯Á¥ÀÄgÀ, ºÉ¨ÁâPÀ, 
CuÉÚÃ£ÀºÀ½î

50 PÀ£ÀßqÀ HgÀÄPÉgÉ

154 ತುಮಕೂರು
��ೕ�ಾ�ಾ ಸೂ�� ಕುಪ��ರು ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

- ºÉÆ¸ÀºÀ½î 50 PÀ£ÀßqÀ HgÀÄPÉgÉ

155 ತುಮಕೂರು

ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ 
�ೌತ�ಾರನಹ��

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ

ಬ0�ೇ�ಾಳ��ಾರ
�ಾಯ ಕನ�ಾಳ� 

ಬಸವಪಟ�ಣ
PÁåvÀìAzÀæ 50 PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÊzÁ¼À

156 ತುಮಕೂರು
�.�ಎ�.�ಾ�ೆ,ಪ0�ತನಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

ಪ0�ತನಹ�� »gÉÃºÀ½î 50 PÀ£ÀßqÀ ªÉÄÊzÁ¼À

157 ತುಮಕೂರು
�ಾರು� �.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಳಗು0ಬ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಳಗು0ಬ ¨É¼ÀUÀÄA§ 50 EAVèÃµï ¨É¼ÀUÀÄA§

158 ತುಮಕೂರು - - ಗ0ಗಮ�ನಕ�ೆ� - ¨É¼ÀUÀÄA§

159 ತುಮಕೂರು - - �ಾ0ಡ� - ¨É¼ÀUÀÄA§

160 ತುಮಕೂರು - - - ªÀqÀÀØgÀºÀ½î - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

161 ತುಮಕೂರು - - - PÀÄAzÀÆgÀÄ PÁæ¸ï - ¨É¼ÀUÀÄA§

162 ತುಮಕೂರು - - PÀÄAzÀÆgÀÄ  - ¨É¼ÀUÀÄA§

163 ತುಮಕೂರು - - ªÀÄÄvÀìAzÀæ - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

164 ತುಮಕೂರು - - ®A¨ÁtÂ vÁAqÀå - ¸ÁéAzÉÃ£ÀºÀ½î

165 ತುಮಕೂರು

ಎವ�ೆ��  ಆ0ಗ� �ಾದ�ಮ �ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
�ೆ�ೆ��ೆ

¸À.».¥Áæ.±Á É̄, ºÉUÉÎgÉ, 
¸À.».¥Áæ.±Á É̄, ªÀPÉÆÌÃr, 

¸À.».¥Áæ.±Á É̄, 
CUÀ¼ÀPÉÆÃmÉ 
¸À.».¥Áæ.±Á É̄, 

50 PÀ£ÀßqÀ ºÉUÉÎgÉ



166 ತುಮಕೂರು
�ೕ�ತಕು�ಾ� .�.�ಾ� .�ಾ�ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೊನು���ೆ
«gÀÄ¥À À̧AzÀæ, 

¹Ã£À¥Àà£ÀºÀ½î, PÀ®Äè¥Á¼Àå
50 PÀ£ÀßqÀ ºÉÆ£ÀÄßrPÉ

167 ತುಮಕೂರು

�ಾ��ಾ�ಾ ಇ0ಟ� �ಾ�ಷನ� 
ಆ0ಗ� �ಾ�ೆ

ಅನು�ಾನರ�ತ
�.�ಾ�.�ಾ

�ೆ
ಕ���ೇನಹ��  CdÓUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î 40 PÀ£ÀßqÀ PÉÆÃgÀ

168 ತುಮಕೂರು ಆ�ರ �ಾ�.�ಾ�ೆ
ಅನು�ಾನರ�ತ

�.�ಾ�.�ಾ
�ೆ

�ೆಸರಮಡು PÁåvÀìAzÀæ 34
PÀ£ÀßqÀ PÉ À̧gÀªÀÄqÀÄ

169 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾನ�ಾ�� �ಾಯಸಂದ� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ಾಯಸಂದ� �ಕ��ೆ���ೆ�ೆ 50 ಕನ�ಡ �ಾಯಸಂದ�

170 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೊಡ�ೆ���ೆ�ೆ

171 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 5A  1-5 ತರಗ� 5B  1-7/1-8 ತರಗ� 5C 8 ತರಗ�

172 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಜ�ಾಧ sÀðನಪ�ರÀ

173 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಕಲು��ಾಗ�ೕಹ��

174 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಆನಡಗು

175 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೌರಭ �ಾ�ೆ�ಂ� �ಾಯಸಂದ� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ಾಯಸಂದ� �ಕ��ೆ���ೆ�ೆ 50 ಕನ�ಡ �ಾಯಸಂದ�

176 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೊಡ�ೕರನ�ೆ�ೆ

177 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಕ��ೕರನ�ೆ�ೆ

178 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಜ�ಾಧ sÀðನಪ�ರÀ

179 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಕಲು��ಾಗ�ೕಹ��

180 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಆನಡಗು

181 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆಎ�.�.�. �ಾ�ೆ�ಂ� �ೋ��ಾಗಸಂದ� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ೋ��ಾಗಸಂದ� �ೊರವನಹ�� 50 ಕನ�ಡ �ೊರವನಹ��

182 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೊ��ನಹ��

183 ತುರು�ೇ�ೆ�ಎೆ�.ಎ.�. �ೆ�.�.ಎ�. �ೋ��ಾಗಸಂದ� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ �ೊರವನಹ�� �ೋ��ಾಗಸಂದ� 50 ಕನ�ಡ �ಾಯಸಂದ�

184 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಕನ�ಡ�ಾ�ಾ ಅಮ�ಸಂದ� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ದಂ�ನ�ವರ �ೆ�ೆ��ೆ 50 ಕನ�ಡ ಅಮ�ಸಂದ� 

185 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �.�ೊಸಹ�� ಹಡವನಹ��

186 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಆ�ತ�ಪಟ�ಣ ದುಂಡ

187 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಲಕ�ಸಂದ�

188 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ É 

189 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ��ಾ�ಪ�ರ

190 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೖ�ೆಂ�ೋ  �ೆ�.�.ಎ� ಆ�ತ�ಪಟ�ಣಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ ಆ�ತ�ಪಟ�ಣ �ೆ�ೆ��ೆ 50 ಇಂ��ೕ� ಅಮ�ಸಂದ� 



191 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಅಮ�ಸಂದ� ಹಡವನಹ��

192 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ� ಅಪ�ಸಂದ�

193 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �.�ೊಸಹ�� �ಾಕುವ��

194 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಕುವ���ಾಳ�

195 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

ಎ�.�.ಎ�.ಪ��� ಸೂ�� ಸಂ��ೆ ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ ಸಂ��ೆ �ಾ���ೊಂಡನಹ�� 50

1-5 

ಕನ�ಡ À    

6-7 

ಇಂ��ೕ�

ಸಂ��ೆ

196 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೈ.�.�ಾ�ಾ� ಯಲ�ದ�ಾಗ

197 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಬಂ��ೊಪ� �ಂಗಸಂದ�

198 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �.�ೊಲ�ರಹ��

199 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಅಕ�ಳಸಂದ�æ

200 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಬದ��ಾಶ�ಮ ��ಾ��ಾ�ಾ �ಾ�ಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ಾ�ಹ���ಾ�ಾ� �ಾ�ಹ�� 50  ಕನ�ಡ �ಾ�ಹ��

201 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆಎ�.ಎ�.ಎ�. �ಾ�ೆ�ಂ� ಮು�ಯೂರು ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ ��ೇ�ಾನಂದನಗರ �ೊ��ೕ�ೆ�ೆ 50  ಕನ�ಡ ಮು�ಯೂರು

202 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆಎ�.ಎ�.ಎ�. �ಾ�ೆ�ಂ� ಮು�ಯೂರುಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ ��ೇ�ಾನಂದನಗರ �ೊ��ೕ�ೆ�ೆ 50  ಕನ�ಡ ಮು�ಯೂರು

203 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೆಂ� �ೕ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ���ೇ� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ಾಳಂ�ಹ�� ಎಂ.�ೇವನಹ�� î 50  ಕನ�ಡ ಮು�ಯೂರು

204 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ
�ಾನಸ �ಾಡ Àð� �ೊ��ೕಹ�� ಅನು�ಾನರ�ತ À ��ಯ �ೊ��ೕಹ�� �ೆ.ಕ�ೆ��ೆ 50

1-5 

ಕನ�ಡ    

6-7 

�ೊ��ೕಹ��

205 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೈರವ �ಾ�ೆ�ಂ� ದ�ೆ�ೕಘಟ� ಅನು�ಾ�ತ ��ಯ  ದ�ೆ�ೕಘಟ� �ೆನಕನ�ೆ�ೆ É 50  ಕನ�ಡ

206 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಇಂ��ಾನಗರ ಹಳ�ದ�ೊಸಹ��

207 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಲ��ೕ�ೇವರಹ��

208 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಂಡು�ಾರನಹ��


