
1-5�ೇತರಗ� 1-7/1-8�ೇತರಗ� 8�ೇತರಗ�

1 2 3 4 5 ಎ 5� 5� 6

1 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಬರಗೂರು ಬರಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬರಗೂರು ಸ.�ೌ�ಢ�ಾ�ೆ, 
ಬರಗೂರು2 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ರಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ರಂ�ೇನಹ��

3 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು �ೊಸ�ೆ�ೆ �ೊಸ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಸ�ೆ�ೆ

4 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಬಂ�ಾರ�ೆ�ೆ ಬಂ�ಾರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬಂ�ಾರ�ೆ�ೆ

5 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಬಂ�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

6 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಓ��ೆ�ೆ ಓ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಓ��ೆ�ೆ

7 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು �.�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�.�ಾಂಡ�

8 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಗ���ೆ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗ���ೆ�ೆಹ��

9 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಅಂಕಸಂದ� ಅಂಕಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಅಂಕಸಂದ�

10 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಅಂಕಸಂದ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಅಂಕಸಂದ� 
�ೊಲ�ರಹ��11 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಉ�ಾ�ರಹ�� ಉ�ಾ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಉ�ಾ�ರಹ��

12 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಉ�ಾ�ರಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಉ�ಾ�ರಹ�� 
�ೊಲ�ರಹ��13 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಉ�ಾ�ರಹ��  ಎ �ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

14 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಗೂರು ಯ�ೆಕ�ೆ� ಯ�ೆಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಯ�ೆಕ�ೆ� �ಾ�ೆ ಮು���ೆ.

15 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ೆಳಗು� �ೆಳಗು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಳಗು�

16 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ೆಳಗು� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಸಹ��

17 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ೆಳಗು� ಹ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹ�ೆಹ��

18 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ರಂ�ಾಪ�ರ ರಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ರಂ�ಾಪ�ರ

19 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ೇವರಹ�� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೇವರಹ��

20 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ಾ�ಕ�ೆ� �ಾ�ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ�ಕ�ೆ�

21 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ಾ�ಕ�ೆ� �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

22 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ಾಪನ�ೊಣ �ಾಪನ�ೊಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಪನ�ೊಣ

23 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ರುವಗಲು� �ರುವಗಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ರುವಗಲು�

24 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� �ರುವಗಲು� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ರುವಗಲು� 
�ೊಲ�ರಹ��25 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ಗೂ�ೆಹ�� ಗೂ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗೂ�ೆಹ�� GHS ಗೂ�ೆಹ��

26 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ಕ�ೆ� �ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

27 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ಬಸವಪಟ�ಣ ಬಸವಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ� �ಾಂಡ�

28 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ಸು�ಾ� �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

29 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಳಗು� ದುಗ�ಮ�ನ�ೆಟ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

30 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಬರಕ�ಾಳ� ಬರಕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬರಕ�ಾಳ�

31 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಬರಕ�ಾಳ� ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬರಕ�ಾಳ� ಹ��

32 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಬರಕ�ಾಳ� �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬರಕ�ಾಳ� �ೊ ಹ��

33 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಹಂ�ಗನಡು ಹಂ�ಗನಡು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹಂ�ಗನಡು

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

ನಮೂ�ೆ-01
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ ಸ�ಾ�� �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ(Neighborhood school)ಗಳ ಪ��
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ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು
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34 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಅ�ೇ�ಾಳ�( ವಡ�ರಹ��) ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ವಡ�ರಹ��

35 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಸಂ�ೇನಹ�� ಸಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೇನಹ��

36 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಅಗ��ಾರ ಅಗ��ಾರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ

37 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಗಂ�ಾಭ�ಾ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

38 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ಡ�ಕ�ೆ� �ಡ�ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಡ�ಕ� �ೆ

39 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ಾಲ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

40 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಯ�ೇಹ�� ಯ�ೇಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

41 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ೊಡ��ೆಳ�ಾ� �ೊಡ��ೆಳ�ಾ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೊಡ��ೆಳ�ಾ�42 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ೕಮಕ�ನಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

43 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ೈರಣ�ನಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

44 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ೌಡಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

45 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� �ರುಮಲ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

46 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಕ��ೇ�ಾ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

47 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ಅಜ�ಯ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

48 �.�ಾ.ಹ�� ಬರಕ�ಾಳ� ರಂ�ಾಪ�ರದ ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

49 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೌಳಕ�ೆ� �ೌಳಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೌಳಕ�ೆ�

50 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ಾಮ�ಂಗನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

51 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� ಸ�ೆ�ನಹ�� ಸ�ೆ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಸ�ೆ�ನಹ��

52 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೊನ��ೆ��ಹ�� �ೊನ��ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊನ�ೆ��ಹ��

53 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೋ�ಾಲಪ�ರ �ೋ�ಾಲಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋ�ಾಲಪ�ರ

54 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� ಹ�ೇನಹ�� ಹ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹ�ೇನಹ��

55 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� ಹ�ೇನಹ�� �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹ�ೇನಹ�� �ೊ ಹ��

56 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� ಲ��ೕಪ�ರ ಲ��ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಲ��ೕಪ�ರ

57 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೋರಲ�ಾವ� �ೋರಲ�ಾವ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೋರಲ�ಾವ�58 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೋರಲ�ಾವ� �ೋ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋ �ೋ �ಾ�ೋ�

59 �.�ಾ.ಹ�� �ೌಳಕ�ೆ� �ೋರಲ�ಾವ� �ೊ ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

60 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೊಡ��ದ�ೆ �ೊಡ��ದ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಡ��ದ�ೆ

61 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೊ.ಹ.ಲಂ.�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊ.ಹ.ಲಂ.�ಾಂಡ�

62 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೊ.�ೊ.ಲಂ.�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊ.�ೊ.ಲಂ.�ಾಂಡ�

63 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಕಮ� �ಾ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

64 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ಕ��ದ�ೆ �ಕ��ದ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಕ��ದ�ೆ

65 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೋ�ೕಹ�� �ೋ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋ�ೕಹ��

66 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಕಲ�ಹ�� ಕಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕಲ�ಹ��

67 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೕಚಕ�ೆ� �ೕಚಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೕಚಕ� �ೆ

68 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೕಚಕ�ೆ� �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೕಚಕ�ೆ� 
�ಾಂಡ�69 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಎ � �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

70 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ� ಬ� �ೆಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ�
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71 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ� �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ� �ಾಂಡ�

72 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ� �ಾಂಡ� ಸ.ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬ� �ೆಕ�ೆ� (ಉ)

73 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ �ೈ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ .�ೈ�ಾಪ�ರ

74 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ �ಾಂಡ�

75 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ ಆ� ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

76 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ �ೆ ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

77 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ

78 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ �ೋ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ �ೋ 
�ಾ�ೋ�79 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ��ೕ�ಾಮನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

80 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

81 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಡ��ದ�ೆ ಅವಳ�ೆ�ೆ �ೊಸ ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

82 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ದುಗ�ಹ��

83 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ೊ ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

84 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ೊಡ�ಾಗರ �ೊಡ�ಾಗರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಡ�ಾಗರ

85 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಚುಂಗನಹ�� ಚುಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಚುಂಗನಹ��

86 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ೆ�ೆ�ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

87 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಗಂ�ಗನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಗಂ�ಗನ�ಾಳ�

88 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

89 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ಹ��

90 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಎ �ೆ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬ� �ೇನಹ�� ಎ�ೆ 
�ಾ�ೋ�

ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

91 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ವ�ೇರಹ�� ವ�ೇರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ವ�ೇರಹ��

92 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಬ�ೆ�ೕನಹ�� ಬ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬ� �ೇನಹ�� �ಾ�ೆ ಮು���ೆ.

93 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ಾ�ೇಹ�� �ಾ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ೇಹ��

94 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ೆಸರಹ�� �ೆಸರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆಸರಹ��

95 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ೌಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೌಡನಹ��

96 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� ಅ�ೇ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

97 �.�ಾ.ಹ�� ದುಗ�ಹ�� �ದ��ಾಮನಗರ �ದ��ಾಮನಗರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಎಂ ಮಂಟಪ

98 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ದಸೂ� ದಸೂ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ದಸೂ� ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ ದಸೂ�

99 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ೖ�ೇ ಕಬು�ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

100 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಸೂಯ��ಾಯಕನ�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

101 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಗ�ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

102 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ಾಯ�ನ�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

103 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಎ��ಕರ�ೆಹ�� ಎ��ಕರ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಎ��ಕರ�ೆಹ��

104 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ತ��ೇವರಹ�� �ತ��ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ತ��ೇವರಹ��

105 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ಾ�ೆಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

106 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಬಲ�ಪ�ನಹ�� ಬಲ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬಲ�ಪನಹ��

107 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಬಂ�ೇಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�
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108 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಹು�ಾ��ಾಯಕನ�ಾಂ ಹು�ಾ��ಾಯಕನ�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಹು�ಾ��ಾಯಕನ�ಾಂಡ�109 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ��ಾ��ಾಯಕನ�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

110 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ದಬ�ಗುಂ�ೆ ದಬ�ಗುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ದಬ�ಗುಂ�ೆ ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ ದಬ�ಗುಂ�ೆ

111 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ಾಮನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮನಗರ �ಾ�ೆ ಮು���ೆ.

112 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಕುಲ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

113 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಮ�ೆನಡು ಮ�ೆನಡು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಮ�ೆನಡು

114 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಮ�ಾ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ�ಾ��ಾಳ� �ಾ�ೆ ಮು���ೆ.

115 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ಾ�ೆ��ೇ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

116 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� �ಾಸಪ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

117 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಎ�ೆ�ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

118 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಕ�ೇ�ಾಲ�ಯ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕ�ೆ�ಾಲಯ�ನಹ��

119 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಲಂ�ಾ� �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

120 �.�ಾ.ಹ�� ದಸೂ� ಮ�ೆನಡು �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಮ�ೆನಡು 
�ಾಳ�121 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �.�ೈ.�ೆ�ೆ �.�ೈ.�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ � �ೈ �ೆ�ೆ

122 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ��ೆ��ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ��ೆ��ೆ�ೕ�ೆ�ೆ

123 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ನಡುವನಹ�� ನಡುವನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ನಡುವನಹ��

124 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ೊ��ನಹ�� �ೊ��ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೊ��ನಹ��125 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ನಡುವನಹ�� �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ನಡುವನಹ�� �ೊ 

ಹ��126 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �.�ೈ.�ೆ�ೆ ವೃತ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �.�ೈ.�ೆ�ೆ ವೃತ�

127 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ೋರ�ೊಂಡನಹ�� �ೋರ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋರ�ೊಂಡನಹ��

128 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ

129 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ಉ��ನಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಉ��ನಕ�ೆ�

130 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ಡುಕನಹ�� �ಡುಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಡುಕನಹ��

131 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ಬ��ೕ�ೆ�ೆ ಬ��ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬ��ೕ�ೆ�ೆ

132 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಕ�ೆ� �ಾ�ೆಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

133 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ೊ ಹು�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ ಹು�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊ ಹು�ೆ�ೕನಹ��

134 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ �ೆ� ಎಂ �ಾವಲು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ� ಎಂ �ಾವಲು

135 �.�ಾ.ಹ�� �.�ೈ.�ೆ�ೆ ಅಜ�ನ�ಾಳ� ಅಜ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

136 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ಾಣ�ಾಳ� �ಾಣ�ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಣ�ಾಳ�(ಉ) ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಣ�ಾಳ�

137 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೇ�ಾ�ಾಯ�ನ�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೇ�ಾ�ಾಯ�ನ�ಾಂಡ�138 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಬದ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

139 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಕ��ನ�ೊ�ೆ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

140 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಮ�ೆ�ೕಶ�ರಬ�ಾವ�ೆ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

141 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೋಮನಹ�� �ೋಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೋಮನಹ��142 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ರಂಗನ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ರಂಗನ�ೆ�ೆ

143 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೆಂಕಟ�ೋ� ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

144 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೊನ�ಯ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�
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145 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಸ�ಾ��ಾಯ�ನ�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

146 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಭೂತಪ�ನಗು� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

147 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಎ �ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

148 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಗುರು�ಾಪ�ರ ಗುರು�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಗುರು�ಾಪ�ರ

149 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೆ� �ೕಲನಹ�� �ೆ� �ೕಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ� 
�ೕಲನಹ��150 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೆ�.�.�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

151 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಯಗ�ಹ�� ಯಗ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಯಗ�ಹ��

152 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ಾರು�ೊ�ೆ �ಾರು�ೊ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾರು�ೊ�ೆ

153 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ೆ ಎ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ ಎ� 
�ಾಳ�154 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� �ಾ�ೇಹ�� �ಾ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ೇಹ��

155 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಕಂಪನಹ�� ಕಂಪನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ೇಹ��(ಉ) ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕಂಪನಹ��

156 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಕಂ.ಆಂ,�ೇವ�ಾ�ನ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕಂ.ಆಂ,�ೇವ�ಾ�ನ

157 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಣ�ಾಳ� ಕು�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕು�ಹ��

158 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ 
�ೋ�ೇ�ೆ�ೆ159 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೋ �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋ �ೊಲ�ರಹ��

160 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಣ�ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಣ�ೇವರಹ��

161 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ನರ�ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

162 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೈರಗನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

163 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೋಮನಹ�� �ೋಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೋಮನಹ��164 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೋಮನಹ�� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

165 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ �ೊಂ�ೇನಹ�� �ೊಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೊಂ�ೇನಹ��166 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ನಡುವನಹ�� ನಡುವನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ನಡುವನಹ��

167 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ಬಗ�ನಹ�� ಬಗ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬಗ�ನಹ��

168 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ರಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

169 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ಜುಂಜಪ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

170 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ತರ�ೇನಹ�� ತರ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ತರ�ೇನಹ��

171 �.�ಾ.ಹ�� �ೋ�ೇ�ೆ�ೆ ತ �ೋ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ತ �ೋ �ಾ�ೋ�

172 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೊ�ೆ�ೕ�ಾ�(�.�.�)173 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ೕಲನಹ�� �ೕಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೕಲನಹ��

174 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ�

175 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ಾರಸಂದ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾರಸಂದ�

176 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ಾಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಯಪ�ನ�ಾಳ�

177 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಸಹ��

178 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ಬ�ದಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಬ�ದಹ��

179 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� ಬು� �ೆನಹ�� ಬು� �ೆನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬು� �ೆನಹ��

180 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��

181 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ೇನಹ��
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182 �.�ಾ.ಹ�� �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ� ಬಸವನಗು� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

183 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹಂದನ�ೆ�ೆ (ಉದು�) ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹಂದನ�ೆ�ೆ

184 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ����ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

185 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ �ಾಮಘಟ� �ಾಮಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಮಘಟ�

186 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಪ�ರದಕ�ೆ� ಪ�ರದಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಪ�ರದಕ�ೆ�

187 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ತಕ�ಲ�ಾಳ� ತಕ�ಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ತಕ�ಲ�ಾಳ�

188 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಹ����ಾ�ಪ�ರ ಹ����ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹ����ಾ�ಪ�ರ

189 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಗುಂಗರ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗುಂಗರ�ಾ�

190 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ �ೆಂಗ�ಾಪ�ರ �ೆಂಗ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಂಗ�ಾಪ�ರ �ಾ�ೆಮು���ೆ.

191 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ �ಾಯಕರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಯಕರ�ಾಳ�

192 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಹುಚ�ನಹ�� ಹುಚ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹುಚ�ನಹ��

193 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ �ೆಂಗ�ಾಪ�ರದಹ�� �ೆಂಗ�ಾಪ�ರದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಂಗ�ಾಪ�ರ

ದಹ��194 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾ�ನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

195 �.�ಾ.ಹ�� ಹಂದನ�ೆ�ೆ ಭ�ಾ��ಾಯ�ನ�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

196 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಹು��ಾರು ಹು��ಾರು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಹು��ಾರು ಸ.ಉ.�ೌ� �ಾ�ೆ 
ಹು��ಾರು (ಉ)197 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 

ಹು��ಾರು(�ಾ�ಕ)198 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಸ.ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಹು��ಾರು(ಉ)199 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಸ.ಉ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಇಂ��ಾನಗರ (ಉ)200 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಅ�ಾ� ನಗರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅ�ಾ� ನಗರ

201 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು �ಂಗಪ�ನ�ಾಳ� �ಂಗಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಂಗಪ�ನ�ಾಳ�

202 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು �ೋಮ�ಜ�ನ�ಾಳ� �ೋಮಜ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೋಮಜ�ನ�ಾಳ�203 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು �ೋ�ೕ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

204 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು �ೆಶವಪ�ರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

205 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ವಳ�ೆ�ೆಹ�� ವಳ�ೆ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ವಳ�ೆ�ೆಹ��

206 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು �ೈ ಎ� �ಾಳ� �ೈ ಎ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೈ ಎ� 
�ಾಳ�207 �.�ಾ.ಹ�� ಹು��ಾರು ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ 

ಹು��ಾರು-�ೆಂ�ೆ�ೆ208 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಯ�ಳಕ�ೆ�

209 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೋಲ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

210 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ಮ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಮ�ಪ�ನಹ��

211 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೆ�ಾ�ರ �ೆ�ಾ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ�ಾ�ರ ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ �ೆ�ಾ�ರ

212 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೆ�ಾ�ರ �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ�ಾ�ರ �ೊ ಹ��

213 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಎಂ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

214 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೆ�ಾ�ರದ �ೇತು�ೆ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

215 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೊನ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

216 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೊಸ�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊಸ�ೊಲ�ರಹ��

217 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕ�ೆ�ೕನಹ��

218 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ನೂ�ೇನೂರು ನೂ�ೇನೂರು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ನೂ�ೇನೂರು
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219 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೆಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆಂ�ಹ��

220 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಮಲ�ಮ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

221 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಗಂ�ೇಬನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

222 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಬಂ�ೇಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

223 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಲ�ೆ�ೕನಹ�� ಲ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಲ�ೆ�ೕನಹ��

224 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� �ೋರನಹ��ೆ �ೋರನಕ��ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೋರನಕ��ೆ ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ 
�ೋರನಕ��ೆ225 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಜಯಚಂದ�ನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

226 �.�ಾ.ಹ�� �ೊಯ�ಳಕ�ೆ� ಅಂ�ಾರಪ�ರ ಅಂ�ಾರಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅಂ�ಾರಪ�ರ

227 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ೆ.� ಪ�ರ �ೆ.� ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೆ.� ಪ�ರ ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ �ೆ.� ಪ�ರ

228 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ವಡ�ರಹ��

229 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ � �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

230 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ೋ �ೇ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

231 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾಸಲು �ಾಸಲು ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಸಲು ಸ.�ೌ� �ಾ�ೆ �ಾಸಲು

232 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾ �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ �ೊ ಹ��

233 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾಸ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅಂ�ಾರಪ�ರ

234 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾಲು�ೊಣ �ಾಲು�ೊಣ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಲು�ೊಣ

235 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾ�ೇನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

236 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾ�ಡರಹ�� �ಾ�ಡರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ�ಡರಹ��

237 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

238 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಕಂಟಲ�ೆ�ೆ ಕಂಟಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಕಂಟಲ�ೆ�ೆ

239 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಾ��ೇಹ�� �ಾ��ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ��ೇಹ��

240 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಗಲನಹ�� �ಗಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಗಲನಹ��

241 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ �ಗಲನಹ�� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

242 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಮಲ�ೊಂಡನಹ�� ಮಲ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
ಮಲ�ೊಂಡನಹ��243 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಪಂಕಜನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

244 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಲಕ��ೊಂಡನಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

245 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಅಗಸರಹ�� ಅಗಸರಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಅಗಸರಹ��

246 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ.� ಪ�ರ ಕನಕನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

247 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ೆ ಸ.��ಾ� �ಾ�ೆ.�ೆಂ�ೆ�ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ೆ

248 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ�

249 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ ಬರದ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬರದ�ೆ�ಾಳ�

250 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ ಅ�ಾ�ೆ ಕಲು� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

251 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೌಡ�ೆ�ೆ �ೌಡ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�ೌಡ�ೆ�ೆ

252 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೆ.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�.�ಾಳ�

253 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�ೊಲ�ರಹ��

254 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ ಪ�ರದಮಠ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಪ�ರದಮಠ

255 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ ಎ�.�.�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�
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256 �.�ಾ.ಹ�� �ೆಂ�ೆ�ೆ ಸಣ��ಾವಯ�ನ ಗುಡು� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

257 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ ಕಂ��ೆ�ೆ ಕಂ��ೆ�ೆ ಸ.�.ಉ.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಂ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಂ��ೆ�ೆ

258 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ಾದರಹ�� �ಾದರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾದರಹ��

259 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ಾದರಹ�� �ೊ.ಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

260 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮನಹ��

261 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ೈರ�ಂಗನಹ�� �ೈರ�ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೈರ�ಂಗನಹ��

262 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ� �ೇನಹ��

263 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ ಕಸ�ೆ�ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

264 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ೆಂ�ೇ�ಾಲಯ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�ಾ.ಹ��(ಮು���ೆ) ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

265 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ೌರ�ಾಗರ �ೌರ�ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌರ�ಾಗರ

266 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ಾಮಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�ಾಮಪ�ನಹ��

267 �.�ಾ.ಹ�� ಕಂ��ೆ�ೆ �ೋ��ೕ�ೆನಹ�� �ೋ��ೕ�ೆನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ. �ೋ��ೕ�ೆನಹ��

268 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಕುಪ��ರು ಕುಪ��ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕುಪ��ರು

269 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ನ��ೆ ನ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ನ��ೆ

270 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ನ��ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

271 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಅ�ೆಕ�ೆ� ಅ�ೆಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅ�ೆಕ�ೆ�

272 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೆ.ತಮ��ೕಹ�� �ೆ.ತಮ��ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೆ.ತಮ��ೕಹ��273 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೆ.ತಮ��ೕಹ�� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

274 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ

275 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಹಳ�ದಮ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

276 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

277 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೇ�ನಹ�� �ೇ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇ�ನಹ��

278 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೇ  ಗೂ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇ  ಗೂ ಹ��

279 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಮಂಚಸಂದ� ಮಂಚಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಮಂಚಸಂದ�

280 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೇನಕನಕ�ೆ� �ೇನಕನಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇನಕನಕ�ೆ�

281 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು � ಗುಡ�ದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ � ಗುಡ�ದಹ��

282 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಕುರುಬರಹ�� ಕುರುಬರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕುರುಬರಹ��

283 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ಬ�ದಹ�� �ಬ�ದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಬ�ದಹ��

284 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ಬ�ದಹ�� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

285 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ತಗ�ೆಘಟ� ತಗ�ೆಘಟ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

286 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಅಬೂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅಬೂ�ಹ��

287 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೇ�ನಹ�� �ೇ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೇ�ನಹ�� 
�ೇವ�ಾ�ನ288 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ತಗ�ೆಘಟ� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

289 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ಾ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

290 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು ಹಂ��ೋಗರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

291 �.�ಾ.ಹ�� ಕುಪ��ರು �ೇವನಹ�� �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

292 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ �ೋರ�ೆ�ೆ �ೋರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋರ�ೆ�ೆ
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293 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಬರ�ಹ�� ಬರ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬರ�ಹ��(ಉದು�) ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬರ�ಹ��

294 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

295 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಭಟ�ರಹ�� ಭಟ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಭಟ�ರಹ��

296 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಮ�ಾ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮ�ಾ��ಾಳ�

297 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ �ೕ�ಹ�� �ೕ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೕ�ಹ��

298 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಎಂ.ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎಂ.ವಡ�ರಹ��

299 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ �ಂಕನಹ�� �ಂಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಂಕನಹ��

300 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಉ�ಾ�ರಹ�� ಉ�ಾ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಉ�ಾ�ರಹ��

301 �.�ಾ.ಹ�� �ೋರ�ೆ�ೆ ಹನುಮಂತಪ�ರ ಹನುಮಂತಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹನುಮಂತಪ�ರ

302 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಮ�ಘಟ� ಮ�ಘಟ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ�ಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ�ಘಟ�

303 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ಾಂ�ೕನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಂ�ೕನಗರ

304 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಭರ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಭರ�ಾಪ�ರ

305 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ೋ�ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೋ�ೕ�ಾಳ�

306 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ೆ��ೕಹ�� �ೆ��ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೆ��ೕಹ��

307 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ೈಯ�ಾ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೈಯ�ಾ�� �ಾಳ�

308 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಯ� �ೇನಹ�� ಯ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಯ� �ೇನಹ��

309 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇವನಹಳ� ಬ.ಹ��

310 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಚಟ�ಸಂದ� ಚಟ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಚಟ�ಸಂದ�

311 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಾಪ�ರ

312 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಅರಳಕಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅರಳಕಟ�

313 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾಂಡ�

314 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� �ಾ�ೕಹ�� �ಾ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ೕಹ��

315 �.�ಾ.ಹ�� ಮ�ಘಟ� ಚನ�ಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಚನ�ಪ�ನ�ಾಳ�

316 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮು�ೆ�ೕನಹ��

317 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ೈಲಪ�ನಮಠ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೈಲಪ�ನಮಠ

318 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಮು�ಯಮ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮು�ಯಮ�ನ�ಾಳ�

319 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾ��ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ��ೆಹ��

320 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಆಲದಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆಲದಕ� �ೆ

321 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾವ�ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾವ�ೆ��ಹ��

322 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ೋ�ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಕ�ೆ�ೕನಹ��

323 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾ��ೆಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

324 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಲ��ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಲ��ೆ�

325 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಲ��ೆ� ಹ�ಜನ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಲ�� �ೆ ಹ.�ಾ�ೋ�

326 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಲ��ೆ��ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ�ಾಲ�� �ೆ�ಾಂಡ�

327 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಅಜ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಜ�ಯ�ನ�ಾಳ�

328 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಲ�ೆ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆಲ�ೆ�ನಹ��

329 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾ�ಲದ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಲದ�ೆ�ೆ(ಮು���ೆ) ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�
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�ಾಲೂ�ಕು

330 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಎ�.�ೆ�.�ಾವಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.�ೆ�.�ಾವಲು

331 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಅಂಕನ�ಾ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

332 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಅಂಕನ�ಾ� �ೊ.ಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

333 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಲ��ೆ��ಾಳ� �ಾಲ��ೆ��ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

334 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾ�ತ�ಾಯಕನಹ�� �ಾ�ತ�ಾಯಕನಹ�� �ಾ�ತ�ಾಯಕನಹ��

335 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ���ನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

336 �.�ಾ.ಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ೊನ��ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

337 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ

338 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ��ೆ �ಾ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ೆ��ೆ

339 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಬಂ�ೆ�ಹ�� ಬಂ�ೆ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬಂ�ೆ�ಹ��

340 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಬಂ�ೆ�ಹ�� �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬಂ�ೆ�ಹ�� �ಾಂಡ�

341 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೕಮಸಂದ� �ೕಮಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಮಸಂದ�

342 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಯಕನಹ��

343 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೖಸೂರಪ�ನ�ಾಳ� �ೖಸೂರಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೖಸೂರಪ�ನ�ಾಳ�

344 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋ.ಹ��

345 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೊಸಹ��

346 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಮ�ಾಪ�ರ �ಾಮ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮ�ಾಪ�ರ GHS �ಾಮ�ಾಪ�ರ

347 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೊಸೂರು �ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಸೂರು

348 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ೊಸೂರು �.�ಾ�ೊ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಸೂರು 
� �ಾ�ೊ�349 �.�ಾ.ಹ�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾ.�ೊಲ�ರಹ�� �ಾ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ.�ೊಲ�ರಹ��

350 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ಾಮನಹ�� �ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮನಹ��

351 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಹನುಮಂತನಹ�� ಹನುಮಂತನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹನುಮಂತನಹ��

352 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ದ�ನಕ�ೆ� �ದ�ನಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ದ�ನಕ� �ೆ

353 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

354 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಗಂ�ೇನಹ�� ಗಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಗಂ�ೇನಹ��

355 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಆ��ೕ�ಾ� ಆ��ೕ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆ��ೕ�ಾ�

356 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಆ��ೕ�ಾ� �ೋ.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆ��ೕ�ಾ� �ೋ.ಹ��

357 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಅ��ಗು�ೆ� ಅ��ಗು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅ��ಗು� �ೆ

358 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ೆಂಪ�ಾಯನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ೆಂಪ�ಾಯನಹ��359 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ೆಂ.ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

360 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ಾ�ೇ�ಾ� �ಾ�ೇ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾ�ೇ�ಾ�

361 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� ಮದನಮಡು ಮದನಮಡು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಮದನಮಡು

362 �.�ಾ.ಹ�� �ಾಮನಹ�� �ೆ�ೕಯ� �ೊಸಹ�� �ೆ�ೕಯ� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�ೕಯ� �ೊಸಹ��

363 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ

364 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಕಲು�ಾ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಕಲು�ಾ��ಾಳ�365 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಅಲಕೂರು�ಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

366 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಅರ�ೕಮರದ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�
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367 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಕುವ�� �ಾಕುವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಕುವ��

368 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಕುವ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಕುವ�� �ಾಳ�

369 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಸ�ೆ�ೆ �ಾಸ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಸ�ೆ�ೆ

370 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಹ��

371 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋ�ಾಲನಹ�� �ೋ�ಾಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೋ�ಾಲನಹ��

372 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋ.ಹ�ಜನ�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

373 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋಮ�ಾಪ�ರ �ೋಮ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ೋಮ�ಾಪ�ರ374 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ �ೕ�ಾ�ಾಧವನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

375 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಅಜ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

376 �.�ಾ.ಹ�� �ೆ��ೕ�ೆ�ೆ ಅ�ೆ�ೕನಹ�� ಅ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅ� �ೇನಹ��

377 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಮ�ನಹ��

378 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಮ�ನಹ�� (ಉದು�)

379 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ೋಂ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

380 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� ಬಡ�ೆಗುಡು� ಬಡ�ೆಗುಡು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬಡ�ೆಗುಡು� GHS ಬಡ�ೆಗುಡು�

381 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� ಬಡ�ೆಗುಡು� �ೋ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬಡ�ೆಗುಡು� �ೋ� 

�ಾ�ೋ�382 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� ಸ�ಾ� �ೋ�ಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

383 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ೖಲುಕ�ೆ� �ೖಲುಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೖಲುಕ�ೆ�

384 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ೖಲುಕ�ೆ� �ೋ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೖಲುಕ�ೆ� �ೋ� 

�ಾ�ೋ�385 �.�ಾ.ಹ�� �ಮ�ನಹ�� �ಾಟಂ �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಟಂ �ೇವರಹ��

386 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,��ಾ�ಪ�ರ

387 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೊ�ೆಮ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊ�ೆಮ�ೆ

388 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ ನಂ�ಹ�� ನಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ನಂ�ಹ��

389 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೊ�ೆಸೂರ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊ�ೆಸೂರ�ೊಂಡನ
ಹ��390 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ ಎ� ಎ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎ� ಎ� �ಾಳ�

391 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಸಹ��

392 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೊಸಹ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಸಹ�� �ಾಳ�

393 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೊಸಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

394 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೕ�ೆ�ಾ� �ೕ�ೆ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೕ�ೆ�ಾ�

395 �.�ಾ.ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ �ೕ�ೆ�ಾ� �ೇ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೕ�ೆ�ಾ� 
�ೇ�396 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ೕಥ�ಪ�ರ �ೕಥ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೕಥ�ಪ�ರ GHS �ೕಥ�ಪ�ರ

397 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ಾ��ೕ�ೆ�ಾ� �ಾ��ೕ�ೆ�ಾ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ಾ��ೕ�ೆ�ಾ�398 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ೊಡ��ಾಂಪ�ರ �ೊಡ��ಾಂಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ 
�ೊಡ��ಾಂಪ�ರ399 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ೊ �ೊ ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊ �ೊ ಹ��

400 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ಕ��ಾಂಪ�ರ �ಕ��ಾಂಪ�ರ ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಕ��ಾಂಪ�ರ

401 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ ಬರ�ಡ�ಹ�� ಬರ�ಡ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಬರ�ಡ�ಹ�� GHS ಬರ�ಡ�ಹ��

402 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ಂಗದಹ�� �ಂಗದಹ�� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ಂಗದಹ��

403 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ �ೊ��ಗ� �ೊ��ಗ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ �ೊ��ಗ�
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404 �.�ಾ.ಹ�� �ೕಥ�ಪ�ರ ಯ�ೇಕ�ೆ� ಯ�ೇಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ� �ಾ�ೆ ಯ�ೇಕ� �ೆ

405 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು ಯಳನಡು ಯಳನಡು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಯಳನಡು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಯಳನಡು GHS ಯಳನಡು

406 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ಾ��ಾಸ ನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

407 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು ಬ� �ೇಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

408 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ಂ�ಾಪ�ರ �ಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಂ�ಾಪ�ರ

409 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ೆ�ೆಸೂರ�ೊಂಡನಹ�� �ೆ�ೆಸೂರ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ�ೆಸೂರ�ೊಂಡನಹ��

410 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ೆ�.ತಮ��ಹ�� �ೆ�.ತಮ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ�.ತಮ��

ಹ��
GHS �ೆ�.ತಮ��ಹ��

411 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು ತಮ��ಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

412 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ಾಮನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

413 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು ��ಕಲು��ೊಲ�ರಹ�� ��ಕಲು��ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,��ಕಲು��ೊಲ�ರಹ��

414 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು ಅಬೂ� �ಾ� �ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಅಬೂ� �ಾ� 

�ಾಳ�415 �.�ಾ.ಹ�� ಯಳನಡು �ಾದ� ನಗರ ಸಂ�ಾ� �ೌಲಭ�

416 ಗು�� �ೇರೂರು �ೇರೂರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೇರೂರು

417 ಗು�� �ೊ�ೆಹ�� �ೊ�ೆಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊ�ೆಹ��

418 ಗು�� �ಟ�ದಕು�ೆ� �ಟ�ದಕು�ೆ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಟ�ದಕು�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಟ�ದಕು�ೆ�

419 ಗು�� �ೊದಲೂರು �ೊದಲೂರು
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊದಲೂರು
420 ಗು�� ಮ�ಯಮ�ನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

421 ಗು�� ಗು�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಗು�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಗು�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

422 ಗು�� ��ೊ�ೕನಹ�� ��ೊ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ��ೊ�ೕನಹ��

423 ಗು�� ಕ��ಣದ �ೇತು�ೆ �ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

424 ಗು�� �.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �.�ಾಳ�

425 ಗು�� ನಡುವಲ �ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

426 ಗು�� ಊರು�ೆ�ೆ �ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

427 ಗು�� ಅಮ�ನಘಟ� ಅಮ�ನಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅಮ�ನಘಟ�

428 ಗು�� �ೊಸಹ��
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ೊಸಹ��
�ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

429 ಗು�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

430 ಗು�� ವರ�ೇನಹ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ವರ�ೇನಹ��ಹ��

431 ಗು�� ಮದನಘಟ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮದನಘಟ�

432 ಗು�� �ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ.�ೊಲ�ಹ��

433 ಗು�� ಕ�ೇಕು�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕ�ೇಕು�ಹ��

�ೇರೂರು
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434 ಗು�� ಎ�. ಮ��ಘಟ� ಎ�. ಮ��ಘಟ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಎ�. ಮ��ಘಟ�

435 ಗು�� ಚನ�ಶ��ಹ�� ಚನ�ಶ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಚನ�ಶ��ಹ��

436 ಗು�� �ೊನ�ವ�� �ೊನ�ವ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊನ�ವ��

437 ಗು�� �.ಹ��ೇಸಂದ� �.ಹ��ೇಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �.ಹ��ೇಸಂದ�

438 ಗು�� �ಪ��ರು �ಪ��ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಪ��ರು

439 ಗು�� �ಪ��ರು ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಪ��ರು ಹ��

440 ಗು�� �ಪ��ರು �ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

441 ಗು�� ಪ��ಾ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಪ��ಾ� �ಾಳ�

442 ಗು�� ಇ�ಾ�ಂಪ�ರ ಇ�ಾ�ಂಪ�ರ ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಇ�ಾ�ಂಪ�ರ

443 ಗು�� �ೇಳ�ರು �ೇಳ�ರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೇಳ�ರು
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೇಳ�ರು

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ೇಳ�ರು(�ಾಲಕರ)

444 ಗು��

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ೇಳ�ರು(�ಾಲ�ಯ

ರ)
445 ಗು�� �ೇಳ�ರು ಅ�ಾ��ೆ�ೆ �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

446 ಗು�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಕ�ೆ�ೕನಹ��
447 ಗು�� ಗ�ಯಂಕನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

448 ಗು�� �ೊ��ಾಲ �ೊ��ಾಲ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊ��ಾಲ

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ೊ��ಾಲ
449 ಗು�� ಮೂಗನಹುಣ�ೆ ಮೂಗನಹುಣ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮೂಗನಹುಣ�ೆ

450 ಗು�� ಸೂಲಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಸೂಲಯ�ನ�ಾಳ�

451 ಗು�� ಯರ�ನಹಟ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಯರ�ನಹಟ�

452 ಗು�� �ಾಡ�ೆಟ�ನಹ�� �ಾಡ�ೆಟ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೆಟ�ನಹ��

453 ಗು�� �ೕ�ೆನಹ�� �ೕ�ೆನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೕ�ೆನಹ��

454 ಗು�� ಎ�ೆ�ಕ�ೆ� ಎ�ೆ�ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಎ�ೆ�ಕ� �ೆ

455 ಗು�� ನಲೂ�ರು ನಲೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ನಲೂ�ರು

456 ಗು�� ಅಂ�ಾಪ�ರ ಅಂ�ಾಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅಂ�ಾಪ�ರ
457 ಗು�� ಅಂ�ಾಪ�ರ �ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

458 ಗು�� �ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾರನಹ��

459 ಗು�� ರಂಗನಹ�� ರಂಗನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ರಂಗನಹ��

ಅಮ�ನಘಟ�

�ೇಳ�ರು
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460 ಗು�� ಮಲ�ಾಚನಕುಂ�ೆ ಮಲ�ಾಚನಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮಲ�ಾಚನಕುಂ�ೆ

461 ಗು�� ಜೂಲಯ�ನ�ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

462 ಗು�� ಮಲ�ಾಚನಕುಂ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮಲ�ಾಚನಕುಂ�ೆ 

�ೊಲ�ರಹ��

463 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ೇನಹ��
464 ಗು�� �ೊಣಚನಹ�� �ೊಣಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಣಚನಹ��

465 ಗು�� ಕುಲು�ಗುಡು� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕುಲು�ಗುಡು�

466 ಗು�� �ೋ�ೆ�ಾ��ೆಂ�ೆ �ೋ�ೆ�ಾ��ೆಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ�ೆ�ಾ��ೆಂ�ೆ

467 ಗು�� ಕಲು�ಗು� ಕಲು�ಗು�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಕಲು�ಗು�

468 ಗು�� �ಾ�ಡನಕ�ೆ� �ಾ�ಡನಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ಡನಕ�ೆ�

469 ಗು�� ಹುಚ�ರಂಗಪ�ನ ಹ�� ಹುಚ�ರಂಗಪ�ನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಹುಚ�ರಂಗಪ�ನ ಹ��

470 ಗು�� �ಬ�ದಹ�� ಹ�� �ಬ�ದಹ�� ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಬ�ದಹ�� ಹ��

471 ಗು�� �ೕ�ೇಮ�ೇಹ�� �ೕ�ೇಮ� ೕೆಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೕ�ೇಮ� ೕೆಹ��
472 ಗು�� ಅನುಪನಕುಂ�ೆ ಅನುಪನಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಅನುಪನಕುಂ�ೆ

473 ಗು�� ಅಂಕಸಂದ� ಅಂಕಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅಂಕಸಂದ�

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

ಅಂಕಸಂದ�
474 ಗು�� �ಾ��ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ��ೆ�ಾಳ�

475 ಗು�� ��ವ�ೆ�ೕಹ�� ��ವ�ೆ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ��ವ� �ೇಹ��

476 ಗು�� ಸಣಬನಹ�� ಸಣಬನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಸಣಬನಹ��

477 ಗು�� �ಾ�ೆ�ೊಪ� �ಾ� �ೆೊಪ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ� �ೆೊಪ�
478 ಗು�� ಹನು�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಹನು�ೕನಹ��

479 ಗು�� ಹೂ�ನಕ�ೆ� ಹೂ�ನಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಹೂ�ನಕ�ೆ�
480 ಗು�� ಬಸವನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಬಸವನ�ಾಳ�

481 ಗು�� �ಕ�ಯಡ�ಹ�� �ಕ�ಯಡ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಕ�ಯಡ�ಹ��
482 ಗು�� �ೊಡ�ಯಡ�ಹ�� �ೊಡ�ಯಡ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಡ�ಯಡ�ಹ��

ನಲೂ�ರು

ಅಂಕಸಂದ�
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483 ಗು�� �ೇವರಹ�� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೇವರಹ��

484 ಗು�� �ೇ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೇ�ೇನಹ��

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ೇ�ೇನಹ��
485 ಗು�� �ೊಗ�ಗುಂ�ೆ �ೊಗ�ಗುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಗ�ಗುಂ�ೆ

486 ಗು�� �ೇವ�ಾಳ� �ೇವ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೇವ�ಾಳ�

487 ಗು�� �ಾಸಪ�ನಹ�� �ಾಸಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾಸಪ�ನಹ��

488 ಗು�� ಅ�ಲಘಟ� ಅ�ಲಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅ�ಲಘಟ�

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

ಅ�ಲಘಟ�
489 ಗು�� ಯ�ೇ�ಾವ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

490 ಗು�� ಹುಚ�ನ�ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

491 ಗು�� ಪ�ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಪ�ಯಪ�ನ�ಾಳ�

492 ಗು�� �ೆಟ�ದಹ�� �ೆಟ�ದಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

�ೆಟ�ದಹ��
493 ಗು�� �ೆ�ೆ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ.�ೆ�ೆ�ಹ��

494 ಗು�� ಜುಂಜಪ�ನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

495 ಗು�� �ಾಗಸಂದ� �ಾಗಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾಗಸಂದ�
496 ಗು�� �ೋ�ಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

497 ಗು�� ಕಳಸನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

498 ಗು�� ಬ���ಾನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

499 ಗು�� ಹರದ�ೆ�ೆ ಹರದ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಹರದ�ೆ�ೆ

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

ಹರದ�ೆ�ೆ

500 ಗು�� ಹರದ�ೆ�ೆ �ೋ��ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ.ಹರದ�ೆ�ೆ 

�ೋ��ಾ�ೋ�

501 ಗು�� ಹರದ�ೆ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ.ಹರದ�ೆ�ೆ 

�ೊಲ�ರಹ��
502 ಗು�� ಕರ�ಕಲು� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

503 ಗು�� �ೋಗಸಂದ� �ೋಗಸಂದ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

504 ಗು�� ಮುದ�ನಹ�� ಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

505 ಗು�� ಬಂಡನಹ�� ಬಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಬಂಡನಹ��

506 ಗು�� �ೕ�ಾಪ�ರ �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

507 ಗು�� �ಾ�ರಹ�� �ಾ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ರಹ��

508 ಗು�� �ೊಸ�ೆ�ೆ �ೊಸ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊಸ�ೆ�ೆ

509 ಗು�� �ೊಸ�ೆ�ೆ �ೊಸಬ�ಾವ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಸ�ೆ�ೆ 

�ೊಸಬ�ಾವ�ೆ

ಅ�ಲಘಟ�
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510 ಗು�� ��ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ��ೇನಹ��

511 ಗು�� ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

��ಾ�ಪ�ರ
512 ಗು�� �ೆವ�ೇಹ�� �ೆವ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆವ�ೇಹ��

513 ಗು�� ಚೂ�ಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

514 ಗು�� ಅ�ೇಹ�� ಅ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಅ�ೇಹ��

515 ಗು�� ವ��ಕ�ೆ� ವ��ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ವ��ಕ�ೆ�

516 ಗು�� ಕಲು��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕಲು��ಾಳ�

517 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ೇನಹ��
518 ಗು�� �ಣ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಣ�ನಹ��

519 ಗು�� ��ೆ�ೕನಹ�� ��ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

��ೆ�ೕನಹ��
520 ಗು�� �. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �. �ೊಲ�ರಹ��

521 ಗು�� ಸಂಗನಹ�� ಸಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಸಂಗನಹ��

522 ಗು�� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

523 ಗು�� ಮಂಚಲ�ೊ�ೆ ಮಂಚಲ�ೊ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಮಂಚಲ�ೊ�ೆ

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

ಮಂಚಲ�ೊ�ೆ

524 ಗು�� ಕುಂಟ�ಾಮನಹ�� ಕುಂಟ�ಾಮನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಕುಂಟ�ಾಮನಹ��
525 ಗು�� �ಾಯಕನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

526 ಗು�� ಯರಬ�� ಯರಬ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಯರಬ��

527 ಗು�� �ೋಡ�ಮ�ನಹ�� �ೋಡ�ಮ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೋಡ�ಮ�ನಹ��
528 ಗು�� ಮಠ ಮಠ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮಠ

529 ಗು�� ಗಂಗಯ�ನ�ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಗಂಗಯ�ನ�ಾಳ�
530 ಗು�� �ೊಸ�ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

531 ಗು�� ನಲೂ�ರು ನಲೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ನಲೂ�ರು

532 ಗು�� ಮ�ೇನಹ�� ಮ� ೕೆನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮ� ೕೆನಹ��

533 ಗು�� ಹ�� ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಹ��

534 ಗು�� ಜುಂಜಯ�ನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

535 ಗು�� ಮುಚ�ಲನಹ�� ಮುಚ�ಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮುಚ�ಲನಹ��

536 ಗು�� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

�ೊಸ�ೆ�ೆ

ಮಂಚಲ�ೊ�ೆ
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537 ಗು�� �ಾ�ಂಗನಹ�� �ಾ�ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ಂಗನಹ��

538 ಗು�� �ಾಗಲ�ಾ� �ಾಗಲ�ಾ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾಗಲ�ಾ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾಗಲ�ಾ�

539 ಗು�� ಗು�ೆ�ೕನಹ�� ಗು�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಗು�ೆ�ೕನಹ��
540 ಗು�� �ತ��ೇವರಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

541 ಗು�� �ಾ�ಂಗನಹ�� �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ಂಗನಹ�� 

�ೊಲ�ರಹ��

542 ಗು�� �ವ�ಾಂಪ�ರ �ವ�ಾಂಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ವ�ಾಂಪ�ರ
543 ಗು�� ��ೕ�ಾ� ನಗರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ��ೕ�ಾ� ನಗರ

544 ಗು�� ಕು�ೇಹ�� ಕು�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕು�ೇಹ��

545 ಗು�� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

546 ಗು�� ಹರಳಕ�ೆ� ಹರಳಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಹರಳಕ� �ೆ

547 ಗು�� ಹರಳಕ�ೆ� ಲಂ�ಾ��ಾಂಡ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

548 ಗು�� ಹರಳಕ�ೆ� �ೊಲ�ರಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

549 ಗು�� �ವಪ�ರ �ವಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ವಪ�ರ
ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ವಪ�ರ
550 ಗು�� ಗ�ೇಶಪ�ರ

551 ಗು�� ಗ��ೇ�ೆ�ೆ ಗ��ೇ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಗ��ೇ�ೆ�ೆ
552 ಗು�� ರಂ�ಾಪ�ರ

553 ಗು�� �ಾದ�ಾಪ�ರ �ಾದ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�ಾದ�ಾಪ�ರ

554 ಗು�� ಜುಂಜಪ�ನಹ��

555 ಗು�� �ಾದ�ಾಪ�ರ ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

556 ಗು�� ಯಕ�ಲಕ�ೆ� ಯಕ�ಲಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಯಕ�ಲಕ�ೆ�
557 ಗು�� �ಾರು�ನಗರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾರು�ನಗರ

558 ಗು�� �ೆ��ಹ�� �ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆ��ಹ��

559 ಗು�� ಮುದ�ಯ�ನಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

560 ಗು�� �ೇವರಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

561 ಗು�� �ೆಂ�ಾಡು �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

562 ಗು�� ಅಪ�ಣ�ನಹ�� ಅಪ�ಣ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅಪ�ಣ�ನಹ��

�ವಪ�ರ
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563 ಗು�� ಪ�ರ�ಾಂಡ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

564 ಗು�� ಉನಗ�ಾಲ ಉನಗ�ಾಲ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಉನಗ�ಾಲ

565 ಗು�� ಯಳ�ಾಸನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಯಳ�ಾಸನಹ��

566 ಗು�� ಒಬ�ಾಪ�ರ ಒಬ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಒಬ�ಾಪ�ರ

567 ಗು�� ��ಕ� ಹ��

568 ಗು�� ಕಳ�ನ ಹ�� ಕಳ�ನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕಳ�ನ ಹ��

569 ಗು�� �ೊಂ�� �ೊಂ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಂ��
ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ೊಂ��
570 ಗು�� �ಾ�ನಹ�� �ಾ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ನಹ��

571 ಗು�� �ಾ�ನಹ�� �ೊಲ�ರಹ��

572 ಗು�� �ಾ�ಟಪ�ನ�ಾಳ�

573 ಗು�� ಮುಸ�ೊಂ�� ಮುಸ�ೊಂ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮುಸ�ೊಂ��

574 ಗು�� �ವಸಂದ� �ವಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ವಸಂದ�

575 ಗು�� ಮೂಡಲ�ಾಳ� ಮೂಡಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮೂಡಲ�ಾಳ�

576 ಗು�� ಎ���ೊ�� ಎ���ೊ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಎ���ೊ��

577 ಗು�� ಗುಡ�ದ ಒಬ�ಾಪ�ರ ಗುಡ�ದ ಒಬ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಗುಡ�ದ ಒಬ�ಾಪ�ರ

578 ಗು�� ಗುಡ�ದ ಒಬ�ಾಪ�ರದ ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಗುಡ�ದ 

ಒಬ�ಾಪ�ರದ ಹ��
579 ಗು�� ಎ�.ಎ�.�ೋ�ೆ �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

580 ಗು�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

581 ಗು�� ಹ�ೇನಹ�� ಹ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಹ�ೇನಹ��

582 ಗು�� �ಾ�ೇಕು�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

583 ಗು�� �ೊಡ�ಗು� �ೊಡ�ಗು�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊಡ�ಗು�
584 ಗು�� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೇವರಹ��

585 ಗು�� ಎ�. �ೊಸಹ�� ಎ�. �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಎ�. �ೊಸಹ��

586 ಗು�� ವನಕಂ�ಹ��

587 ಗು�� �ೊಂ���ಾ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಂ���ಾ��

588 ಗು�� ಕಂ��ಾನಹ�� ಕಂ��ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕಂ��ಾನಹ��

589 ಗು�� �ೇರ�ೇ�ೆ�ೆ �ೇರ� ೕೆ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೇರ� ೕೆ�ೆ�ೆ

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ೇರ� ೕೆ�ೆ�ೆ

590 ಗು�� ಹಂಡನಹ�� ಹಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಹಂಡನಹ��

�ೊಂ��
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591 ಗು�� ಬಡವನ�ಾಳ� ಬಡವನ�ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಬಡವನ�ಾಳ�
592 ಗು�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕ�ೆ�ೕನಹ��

593 ಗು�� �ೕ�ೇಹ�� �ೕ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೕ�ೇಹ��
�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� 

ಮು���ೆ
594 ಗು�� ತ��ೕಹ�� ತ��ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ತ��ೕಹ��

595 ಗು�� �ಂಡಗದ ಹ�� �ಂಡಗದ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಂಡಗದ ಹ��

596 ಗು�� �ೆರಮಸಂದ� �ೆರಮಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆರಮಸಂದ�

597 ಗು�� ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಯ�ಾ�ಪ�ರ

598 ಗು�� �ಮ���ೕ�ಾಳ� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

599 ಗು�� �ಾಜನಪಂ�ೆ �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

600 ಗು�� �ೊಲ�ರಹ�� �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�

601 ಗು�� �ರೂ�ಾ� ಪ�ರ �ರೂ�ಾ� ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ರೂ�ಾ� ಪ�ರ

602 ಗು�� �ಟೂ�ರು �ಟೂ�ರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಟೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಟೂ�ರು

603 ಗು�� �ಟೂ�ರು ಎ.�ೆ. �ಾ�ೋ�

604 ಗು�� �ಟೂ�ರು ಅ�ಾ� �ೆ�ೆ

605 ಗು�� ಎ�.�ಾಂಪ�ರ ಎ�.�ಾಂಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಎ�.�ಾಂಪ�ರ
606 ಗು�� �ೋ� �ಾ�ೋ�

607 ಗು�� �ೆಸರ ಹ�� �ೆಸರ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆಸರ ಹ��

608 ಗು�� �ಾಗೂರು �ಾಗೂರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾಗೂರು

609 ಗು�� �ಾಗೂರು �ೇ�

610 ಗು�� �ೆಣ��ೆ�ೆ �ೆಣ��ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೆಣ��ೆ�ೆ

611 ಗು�� �ೊ��ನಹ�� �ೊ��ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊ��ನಹ��
�ಾ�ಾ��ಕ 

ಮು���ೆ

612 ಗು�� �ೆಲವತ� �ೆಲವತ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆಲವತ�

613 ಗು�� ಅ�ೆ�ಾರನಹ��

614 ಗು�� ಲ��ೕಪ�ರ

615 ಗು�� �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  �.�ೊಸಹ��

616 ಗು�� ಅಂ�ಾರಪ�ರ ಅಂ�ಾರಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಅಂ�ಾರಪ�ರ

617 ಗು�� ಪ�ರ ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಪ�ರ

618 ಗು�� ಪ�ರ �ೈ�ೆ� �ೆ�ೕಷ�

�ೊಡ�ಗು�

�ಟೂ�ರು

�ೆಲವತ�
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619 ಗು�� ಪ�ರ ಎ.�ೆ. �ಾ�ೋ�

620 ಗು�� ಪ�ರ �ೊಲ�ರ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಪ�ರ �ೊಲ�ರ ಹ��

621 ಗು�� �ಾರನಹ�� �ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾರನಹ��

622 ಗು�� �ಾರ�ೆ��ಹ�� �ಾರ�ೆ��ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾರ�ೆ��ಹ��
623 ಗು�� �ಾರ�ೆ��ಹ�� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೊ�

624 ಗು�� �ಾರ�ೆ��ಹ�� ಎ.�.�ಾ�ೊ�

625 ಗು�� �ಾರ�ೆ��ಹ�� �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾರ�ೆ��ಹ�� 

�ೊಲ�ರಹ��

626 ಗು�� ಬಂ�ಹ�� ಬಂ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಬಂ�ಹ��
627 ಗು�� ಅಮ�ನಹ�� ಅಮ�ನಹ��

628 ಗು�� ನಂ�ಹ�� ನಂ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ನಂ�ಹ��
629 ಗು�� ನಂ�ಹ�� �ಾಳ�

630 ಗು�� ನಂ�ಹ�� �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ನಂ�ಹ�� 

�ೊಲ�ರಹ��

631 ಗು�� ಅ��ಕ�ೆ� ಅ��ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಅ��ಕ�ೆ�

632 ಗು�� ಅ��ಕ�ೆ� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

633 ಗು�� �ೋ�ಹಳ� �ಾವ�

634 ಗು�� �.�ೋ�ಹ�� �.�ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �.�ೋ�ಹ��

635 ಗು�� �ೆಳವರಹ��

636 ಗು�� ಕ�ೇ�ೌಡನಹ�� ಕ�ೇ�ೌಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕ�ೇ�ೌಡನಹ��

637 ಗು�� ಕುಂದರನಹ�� ಕುಂದರನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಕುಂದರನಹ��
638 ಗು�� �ೋಪನಹ�� �ೋಪನಹ��

639 ಗು�� �.�ಾಂಪ�ರ �.�ಾಂಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.�ಾಂಪ�ರ
640 ಗು�� ಸುಂಕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  ಸುಂಕಪ�ರ

641 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ೇನಹ��
642 ಗು�� ಹರಗಲ�ೇ�ಗುಡ� �ಾವ�

643 ಗು�� ಚನ��ೇವರಹ��

644 ಗು�� �ದ�ೆಹಳ� �ಾವ� �ದ�ೆಹಳ� �ಾವ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ದ�ೆಹಳ� �ಾವ�

645 ಗು�� �ೆಂಚನಹ�� �ೆಂಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆಂಚನಹ��

�ಾರ�ೆ��ಹ��
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646 ಗು�� �ೆಂಚನಹ�� �ೋಟ

647 ಗು�� �ಾರಸನಹ��

648 ಗು�� �ಾ�ೇಹ�� �ಾ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ೇಹ��

649 ಗು�� �ೆಣೂ�ರು �ೆಣೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆಣೂ�ರು

650 ಗು�� �ೋ�ಮ�ೆ�ೕನಹ��

651 ಗು�� �ೋ�ೆ�ೕ� �ೋ�ೆ�ೕ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ� �ೇ�

652 ಗು�� ಜನಕ�ೇವನಹ�� ಜನಕ�ೇವನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಜನಕ�ೇವನಹ��

653 ಗು�� �ೕ�ೆಕ�ೆ�

654 ಗು�� �ಾ�ಗಟೂರು �ಾ�ಗಟೂರು
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ಗಟೂರು

ಸ.�ೌ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ಗಟೂರು
655 ಗು�� �ಾ�ಗಟೂರು ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

656 ಗು�� ಕ�ೆ�ೋ�

657 ಗು�� �ಾ�ೆ�ೋಟ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ೆ�ೋಟ

658 ಗು�� �ಾಗರನಹ�� �ಾಗರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ.�ಾಗರನಹ��

659 ಗು�� �ಾಗರನಹ�� �ೊಲ�ರಹ��

660 ಗು�� �ೋ��ಾ�ೇನಹ�� �ೋ��ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋ��ಾ�ೇನಹ��

661 ಗು�� ಮುದ�ಪ�ರ ಮುದ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮುದ�ಪ�ರ

662 ಗು�� ಮುದ�ಪ�ರ ಹ��

663 ಗು�� ಅದಲ�ೆ�ೆ ಅದಲ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಅದಲ�ೆ�ೆ
664 ಗು�� ಅದಲ�ೆ�ೆ �ಾ�ೇ�ೋಟ

665 ಗು�� �ಾಗ�ಾಪ�ರ

666 ಗು�� ಸಮುದ�ನ�ೋ�ೆ ಸಮುದ�ನ�ೋ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಸಮುದ�ನ�ೋ�ೆ

667 ಗು�� �ೊಮ�ರಸನಹ�� �ೊಮ�ರಸನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊಮ�ರಸನಹ��
668 ಗು�� ಕ��ೇ�ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕ��ೇ�ೇವರಹ��

669 ಗು�� ಎಂ.ಎ�.�ೋ�ೆ ಎಂ.ಎ�.�ೋ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಎಂ.ಎ�.�ೋ�ೆ
670 ಗು�� �ೋ�ಹ��

671 ಗು�� ಮ�ಪ�ರ

672 ಗು�� ಸುಂಕಪ�ರ ಸುಂಕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಸುಂಕಪ�ರ

673 ಗು�� �ೋಮ�ಾಪ�ರ �ೋಮ�ಾಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೋಮ�ಾಪ�ರ
674 ಗು�� �ೋಟದ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೋಟದ�ಾಳ�

�ಾ�ಗಟೂರು
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675 ಗು�� ಇಡಕನಹ�� ಇಡಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಇಡಕನಹ��

676 ಗು�� �ಮ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಮ�ಪ�ನಹ��

677 ಗು�� ��ೕ�ೇ�ಪ�ರ

678 ಗು�� ಬಸ�ಾಪಟ�ಣ ಬಸ�ಾಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಬಸ�ಾಪಟ�ಣ
�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� 

ಮು���ೆ
679 ಗು�� �ಾ�ೇ�ೌಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ೇ�ೌಡನಹ��

680 ಗು�� �ೆ�.�ಾ�ೇನಹ�� �ೆ�.�ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೆ�.�ಾ�ೇನಹ��

681 ಗು�� ಉ�ೆ� �ೊಸ�ೆ�ೆ ಉ�ೆ� �ೊಸ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಉ�ೆ� �ೊಸ�ೆ�ೆ

682 ಗು�� ಎ�. ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಎ�. ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಎ�. ಮ� �ೇನಹ��

683 ಗು�� �ೆ.ಮ�ೆ�ೕನಹ��

684 ಗು�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಹ��

685 ಗು�� ಮ��ೕ�ೆ�ೆ(�ಟೂ�ರು) ಮ��ೕ�ೆ�ೆ(�ಟೂ�ರು) ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ(�ಟೂ�ರು)

686 ಗು�� ಕಡಬ ಕಡಬ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕಡಬ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ ಕಡಬ

687 ಗು�� ಕಡಬ ಹಂ��ೋಗರಹ��

688 ಗು�� ಕಡಬ ಕಡಬ ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

689 ಗು�� ಆಡ�ೊಂಡನಹ�� ಆಡ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆಡ�ೊಂಡನಹ��

690 ಗು�� �ೊರ�ಹ�� �ೊರ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ಹ��

691 ಗು�� �ಾ���ೆ�ೆ �ಾ���ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ���ೆ�ೆ

692 ಗು�� �ಾ���ೆ�ೆ �ಾ���ೆ�ೆ �ೋ��ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ���ೆ�ೆ 

�ೋ��ಾ�ೋ�

693 ಗು�� �.ಕಲ�ಹ�� �.ಕಲ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.ಕಲ�ಹ��
694 ಗು�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

695 ಗು�� �ೊಮ�ನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಮ�ನಹ��

696 ಗು�� ����ೌಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ����ೌಡನಹ��

697 ಗು�� ಲಕ�ಪ�ನ�ಾಳ�

698 ಗು�� �ಾಡ�ೆ��ಹ�� �ಾಡ�ೆ��ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾಡ�ೆ��ಹ��
699 ಗು�� �ಾಡ�ೆ��ಹ�� �ೊಲ�ರಹ��

700 ಗು�� �ಾ�ಲಹ�� �ಾ�ಲಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ಲಹ��

701 ಗು�� ಗಂಗಸಂದ� ಗಂಗಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಗಂಗಸಂದ�

ಎಂ.ಎ�.�ೋ�ೆ

ಕಡಬ
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702 ಗು�� ಗಂಗಸಂದ� �ೊಲ�ರಹ��

703 ಗು�� �ೊಸ�ಾಳ�

704 ಗು�� �ೊಪ� �ೊಪ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ೊಪ�

705 ಗು�� �ೊಪ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಪ� �ಾ�ೋ�

706 ಗು�� ಅ� �ೇನಹ�� ಅ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅ� �ೇನಹ��

707 ಗು�� ಯಡವನಹ�� ಯಡವನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಯಡವನಹ��
708 ಗು�� ಹ�ಜನ �ಾ�ೋ�

709 ಗು�� �ೆ�ೆ�ೋ� �ಾಳ�

710 ಗು�� �ೊನ��ೆ��ಹ�� �ೊನ��ೆ��ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊನ��ೆ��ಹ��

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ೊನ��ೆ��ಹ��
711 ಗು�� ಕ�ಯನಹ��

712 ಗು�� ಗೂ�ೇನಹ�� ಗೂ� ೕೆನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗೂ� ೕೆನಹ��

713 ಗು�� �ೋ�ೇ�ಾ�ೇನಹ�� �ೋ�ೇ�ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ೇ�ಾ�ೇನಹ��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೋ�ೇ�ಾ�ೇನಹ��

714 ಗು�� �ೆ.ಎಂ.�ೆ�. �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

�ೆ.ಎಂ.�ೆ�. �ಾ�ೋ�
715 ಗು�� �.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಮ� �ೇನಹ��

716 ಗು�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಳ�

717 ಗು�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಎ.�ೆ. �ಾ�ೋ�

718 ಗು�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �.ಹ��

719 ಗು�� �ೋಣನ�ೆ�ೆ �ೋಣನ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೋಣನ�ೆ�ೆ

720 ಗು�� �ೋಣನ�ೆ�ೆ �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೋಣನ�ೆ�ೆ 

�ಾ�ೋ�
721 ಗು�� ಕಂ�ೇರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಂ�ೇರಹ��

722 ಗು��

723 ಗು�� ಕಲೂ�ರು ಕಲೂ�ರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಲೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ ಕಲೂ�ರು

724 ಗು�� �ೆ�ೆಬಂ�ೆ�ಾಳ�

725 ಗು�� ಹ��ೇವನಹ�� ಹ��ೇವನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹ��ೇವನಹ��

726 ಗು�� �ೆನಕನ�ೊಂ� �ೆನಕನ�ೊಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆನಕನ�ೊಂ�

727 ಗು�� ��ನಂ� ��ನಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ನಂ�

728 ಗು�� �ೆ.ಕಲ�ಹ�� �ೆ.ಕಲ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೆ.ಕಲ�ಹ��

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ೆ.ಕಲ�ಹ��

�ೊಪ�

ಕಲೂ�ರು
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ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

729 ಗು��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೆ.ಕಲ�ಹ��
730 ಗು�� �ೋರನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋರನ�ಾಳ�

731 ಗು�� �ಾಮ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮ�ಾಪ�ರ

732 ಗು�� ಶ��ಾರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಶ��ಾರ�ಾಳ�

733 ಗು�� �ಕ�ಕಲೂ�ರು �ಕ�ಕಲೂ�ರು

734 ಗು��

735 ಗು�� �ೆದ�ನಹ�� �ೆದ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

�ೆದ�ನಹ��

736 ಗು�� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೋ�ಹ��
737 ಗು�� ವ�ಾಹಸಂದ� ವ�ಾಹಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ವ�ಾಹಸಂದ�

738 ಗು�� ವಡವನಘಟ� ವಡವನಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ವಡವನಘಟ�

739 ಗು�� �ಾ�ಹ��

740 ಗು�� ಮಂ�ಹ�� ಮಂ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

ಮಂ�ಹ��

741 ಗು�� �ೆ.ಮ��ಘಟ� �ೆ.ಮ��ಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೆ.ಮ��ಘಟ�

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ೆ.ಮ��ಘಟ�

742 ಗು�� �ೆ.ಮ��ಘಟ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.ಮ��ಘಟ� �ಾ�ೋ�

743 ಗು�� ಕು�ಾಘಟ� ಕು�ಾಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

ಕು�ಾಘಟ�
744 ಗು�� �ೊಲ�ರಹ��

745 ಗು�� ��ೇಕಲ�ಹ�� �� ೕೆಕಲ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

�� ೕೆಕಲ�ಹ��
746 ಗು�� �ಾ�ಾಪಟ�ಣ �ಾ�ಾಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಾಪಟ�ಣ

747 ಗು�� ಗಂಗಪಟ�ಣ ಗಂಗಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗಂಗಪಟ�ಣ

748 ಗು�� �ೆಂ�ಾರನಹ�� �ೆಂ�ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಂ�ಾರನಹ��

749 ಗು�� �ಾ���ೆ�ೆ ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ� �ೇನಹ��

750 ಗು��

751 ಗು�� �.ಕು�ಾ�ಲ �.ಕು�ಾ�ಲ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�.ಕು�ಾ�ಲ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.ಕು�ಾ�ಲ

752 ಗು�� �.ಕು�ಾ�ಲ
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. 

�ಾ�ೆ.�.ಕು�ಾ�ಲ

753 ಗು�� ಯಲ�ೕಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಯಲ�ೕಹ��
ಯಲ�ೕಹ��

ಕಲೂ�ರು

�ೆದ�ನಹ��
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ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 
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754 ಗು��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಯಲ�ೕಹ��

755 ಗು�� ಬು�ೇ� �ಾ� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬು�ೇ� �ಾ� 

�ಾಳ�
756 ಗು�� �ಾ�ವಣ�ನ�ಾಳ� �ಾ�ವಣ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ವಣ�ನ�ಾಳ�

757 ಗು�� ಬಂ�ಾರನಹ��

758 ಗು�� �ೕಗನಹ�� �ೕಗನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಗನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೕಗನಹ��
759 ಗು�� �ೕಗನಹ�� �.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಗನಹ�� �.ಹ��

760 ಗು��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಂಗಮ�ನಹ��

761 ಗು��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಂಗಮ�ನಹ��
762 ಗು�� ರಹಮ� ನಗರ

763 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ೇನಹ��

764 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ�ಾ�ೇನಹ�� �ಾಳ�

765 ಗು�� ಇ�ಾ�ಂನಗರ
ಸ.ಉ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಇ�ಾ�ಂನಗರ
766 ಗು��

767 ಗು�� �.ಎ�. ಪ�ರ �.ಎ�. ಪ�ರ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಎ�. ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �.ಎ�. 

ಪ�ರ
768 ಗು�� �.ಎ�. ಪ�ರ ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

769 ಗು�� �.ಎ�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಎ�.�ಾಳ�
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�.ಎ�. ಪ�ರ

770 ಗು�� ಹುರಳ�ೆ�ೆ ಹುರಳ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಹುರಳ�ೆ�ೆ
771 ಗು�� ಚಮ�ನಹ��

772 ಗು�� ಯರ�ನಹ��

773 ಗು�� ಜ�ೆ�ೕನಹ�� ಜ�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. 

�ಾ�ೆ.ಜ�ೆ�ೕನಹ��

774 ಗು�� �.�ೊಡ�ೕಹ�� �.�ೊಡ�ೕಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.�ೊಡ�ೕಹ��
775 ಗು�� ವಡ�ರಹ��

776 ಗು�� �ೆಂಚನಹ�� �ೆಂಚನಹ��

777 ಗು�� ಬಡ��ಯಪ�ನಹ��

�.ಎ�. ಪ�ರ

�.ಉ�ಾ�ಲ

ಯಲ�ೕಹ��

�ಂಗಮ�ನಹ�� �ಂಗಮ�ನಹ��
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778 ಗು�� �ೊರ�ೆ�ೆ �ೊರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊರ�ೆ�ೆ

779 ಗು�� �ೆ.�ೊ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�ೊ�ೕಹ��

780 ಗು�� �ೈರಪ�ನ�ಾಳ�

781 ಗು�� �ಕ�ಯ�ಯೂರು �ಕ�ಯ�ಯೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಕ�ಯ�ಯೂರು

782 ಗು��

783 ಗು�� �ಾ�ನಹ�� �ಾ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ನಹ��

784 ಗು�� ಗ�ೆ�ೕಹ�� ಗ�ೆ�ೕಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಗ�ೆ�ೕಹ��
785 ಗು�� �ೕರನಹ�� �ೕರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕರನಹ��

786 ಗು�� ಉಂಗ� ಉಂಗ� ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  ಉಂಗ�

787 ಗು�� �.ಯಡವನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಯಡವನಹ��

788 ಗು�� �ೕರ�ಾಗಪ�ನಹ�� �ೕರ�ಾಗಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕರ�ಾಗಪ�ನಹ��

789 ಗು�� ಮ�ಕು�ೆ� ಮ�ಕು�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಮ�ಕು�ೆ�
790 ಗು�� ಶಂಕ�ಾಪ�ರ ಶಂಕ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಶಂಕ�ಾಪ�ರ

791 ಗು�� ಬುಕ��ಾಗರ ಮಲ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಲ�ಪ�ನಹ��

792 ಗು�� �ೆಳ�ಹ�� �ೆಳ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಳ�ಹ��

793 ಗು�� �ಾ��ಾಳ�

794 ಗು��

795 ಗು�� �.�ೆಂ�ಾ� �.�ೆಂ�ಾ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ  

�.�ೆಂ�ಾ�

796 ಗು�� �ೊ� �ೇನಹ�� �ೊ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ� �ೇನಹ��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ೊ� �ೇನಹ��
797 ಗು�� �ೊ� �ೇನಹ�� �ಾಳ�

798 ಗು�� ಅ�ೆ�ೕರಹ�� ಅ�ೆ�ೕರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅ�ೆ�ೕರಹ��

799 ಗು�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಸಹ��

800 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ��

801 ಗು�� �ೆ�ೆ��ೆ�ೆ �ೆ�ೆ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�ೆ��ೆ�ೆ

802 ಗು�� ಅಗ��ಾರ ಅಗ��ಾರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಗ��ಾರ

803 ಗು�� ಬುಕ��ಾಗರ ಬುಕ��ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬುಕ��ಾಗರ

804 ಗು�� �.�ೆಂ�ಾ� �.�ೆಂ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆಂ�ಾ�

�ಾ�ನಹ��

�.�ೆಂ�ಾ�
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ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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805 ಗು�� �.�ೆಂ�ಾ� �ಾ�ೋ�

806 ಗು��

807 ಗು�� �ಂ��ೆ��ೆ �ಂ��ೆ��ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಂ��ೆ��ೆ

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ. 

�ಂ��ೆ��ೆ

808 ಗು�� �ಂ��ೆ��ೆ �ಾವ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಂ��ೆ��ೆ �ಾವ�
809 ಗು�� ����ೌಡನ �ಾಳ�

810 ಗು�� �ಟ��ೊಂಡನಹ�� �ಟ��ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಟ��ೊಂಡನಹ��
811 ಗು�� �ಟ��ೊಂಡನಹ�� �ೊಲ�ಹ��

812 ಗು�� ಕಲು��ಾ�ೆ

813 ಗು�� ಹು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಹು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ

814 ಗು�� ನರ�ಂಹ�ೇವರಹ��

815 ಗು�� �ೆ.ಹ��ೇಸಂದ� �ೆ.ಹ��ೇಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.ಹ��ೇಸಂದ�

816 ಗು�� �ೆಂಚ�ೕರನಹ�� �ೆಂಚ�ೕರನಹ��

817 ಗು�� � �ೋ�ಹ�� � �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ � �ೋ�ಹ��

818 ಗು�� ಕಂಬಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಂಬಯ�ನ�ಾಳ�

819 ಗು�� �ೇಲೂರು �ೇಲೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇಲೂರು

820 ಗು�� �ೇಲೂರು ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇಲೂರು ಹ��

821 ಗು�� �ೇಲೂರು �ೊಸ�ಾಳ�

822 ಗು�� ಕಮ�ಸಂದ� ಕಮ�ಸಂದ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಮ�ಸಂದ�

823 ಗು�� ಉ�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಚ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಚ�ೆ�ೕನಹ��

824 ಗು�� ಪಡುಗು� ಪಡುಗು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಪಡುಗು�

825 ಗು�� �.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�.�ಾಳ�

826 ಗು�� �ೊರಮರ �ಾಳ�

827 ಗು��

828 ಗು�� ಇಡಗೂರು
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಇಡಗೂರು

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

ಇಡಗೂರು

829 ಗು��
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಇಡಗೂರು
830 ಗು�� �ಾಮಣ�ನ�ಾಳ�

831 ಗು�� �ಾರನ�ಾಳ�

832 ಗು�� �ೕರ�ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕರ�ಾರನಹ��

833 ಗು�� ಅಡ�ೕ�ೆ�ೆ ಅಡ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಡ�ೕ�ೆ�ೆ

834 ಗು�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಡ�ೕ�ೆ�ೆ

ಇಡಗೂರು

�ಂ��ೆ��ೆ
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835 ಗು�� �ಾಳಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಳಯ�ನ�ಾಳ�

836 ಗು�� ಯಲ�ಮ��ೇವರಹ��

837 ಗು�� �ಾರನಹ�� �ಾರನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಾರನಹ��
838 ಗು�� ಕುರುಬರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕುರುಬರಹ��

839 ಗು�� ಮ���ೆ�ೆ ಮ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ���ೆ�ೆ

840 ಗು�� ಸುಗ�ನಹ��

841 ಗು�� ಅಂಕಳ�ೊಪ� ಅಂಕಳ�ೊಪ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅಂಕಳ�ೊಪ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಅಂಕಳ�ೊಪ�
842 ಗು�� �ೕರಣ�ನಗು� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕರಣ�ನಗು�

843 ಗು�� �ೋರಪ�ನಹ�� �ೋರಪ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ೋರಪ�ನಹ��
844 ಗು�� �ಾ���ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ���ೌಡನ�ಾಳ�

845 ಗು�� ಎಂ.�ೆ�.ಪಟ�ಣ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಎಂ.�ೆ�.ಪಟ�ಣ
846 ಗು�� ಎಂ.�ೆ�.ಪಟ�ಣ ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

847 ಗು�� ��ಕಲು��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಕಲು��ಾಳ�

848 ಗು�� ಮು��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮು��ೆ�ೆ

849 ಗು�� ಉ�ಾ�ರ�ಾಳ�

850 ಗು�� �.�ೆಟ�ಗುಂ�ೆ �.�ೆಟ�ಗುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆಟ�ಗುಂ�ೆ

851 ಗು�� �.�ೆಟ�ಗುಂ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆಟ�ಗುಂ�ೆ 

�ೊಲ�ರಹ��

852 ಗು�� �ೊಡ��ೆಟ�ಗುಂ�ೆ �ೊಡ��ೆಟ�ಗುಂ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ೊಡ��ೆಟ�ಗುಂ�ೆ

853 ಗು�� ಲ�ೆ�ೕನಹ�� ಲ�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಲ�ೆ�ೕನಹ��

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

ಲ�ೆ�ೕನಹ��
854 ಗು�� ತುಳ�ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ತುಳ�ಕ�ೆ�

855 ಗು�� ತುಳ�ಕ�ೆ� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

856 ಗು�� ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

857 ಗು�� ಬಡಕನ�ಾಳ� ಬಡಕನ�ಾಳ�

858 ಗು�� �ೇ�ೆ��ಾರನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇ�ೆ��ಾರನ�ಾಳ�

859 ಗು�� ��ಲಹ�� ��ಲಹ��

860 ಗು�� �ೌ�ೋನಹ�� �ೌ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ೋನಹ��

861 ಗು�� ಕ��ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ��ೆ��ಹ��

ಎಂ.�ೆ�.ಪಟ�ಣ

ಇಡಗೂರು
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862 ಗು�� �ೈ�ೇನಹ�� �ೈ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೈ�ೇನಹ��

863 ಗು�� ಸುಗ�ನ�ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಸುಗ�ನ�ಾಳ�
864 ಗು�� �ೊಪ�ದ�ಾಳ�

865 ಗು�� �ಾಯ�ಾರದ ಹ�� �ಾಯ�ಾರದ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಯ�ಾರದ ಹ��

866 ಗು�� ಅಡಗೂರು ಅಡಗೂರು
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಅಡಗೂರು
867 ಗು�� ಮಲ�ಪ�ನ�ಾಳ�

868 ಗು�� ಧೂಳನಹ�� ಧೂಳನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಧೂಳನಹ��

869 ಗು�� ಬಸವನ�ಾಳ�

870 ಗು�� ಪ�ಭುವನಹ�� ಪ�ಭುವನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಪ�ಭುವನಹ��
871 ಗು�� ��ಕ� �ಾ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಕ� �ಾ�ೆ

872 ಗು�� ಹ�ೇಗು�� ಹ� ೕೆಗು��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಹ� ೕೆಗು��
873 ಗು�� �ೋ��ಾಳ�

874 ಗು�� �ೋ��ೋಟ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ��ೋಟ

875 ಗು�� ���ೆ�ೆ ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ���ೆ�ೆ

876 ಗು�� ���ೆ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��

877 ಗು�� ಕ���ಾಳ� ಕ���ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಕ���ಾಳ�
878 ಗು�� �ೊಸ�ಾಳ�

879 ಗು�� �ಂ�ೋನಹ�� �ಂ�ೋನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ಂ�ೋನಹ��

880 ಗು�� �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�.�ೊಸಹ��
881 ಗು�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ�ೆ�ೕನಹ��

882 ಗು�� ಅ���ೇನಹ��

883 ಗು�� �ೊಂಗನಹ��

884 ಗು�� ಮ�ೇನಹ�� ಮ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

ಮ�ೇನಹ��

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

ಮ�ೇನಹ��
885 ಗು�� �ಂಗ� �ಾವ�

886 ಗು�� �ೋ�ಾಲಪ�ರ �ೋ�ಾಲಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�ೋ�ಾಲಪ�ರ

ಅಡಗೂರು
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887 ಗು�� ಇಂ��ಾನಗರ

888 ಗು�� �ಾ�ಡ�ೆ�ೆ �ಾ�ಡ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಡ�ೆ�ೆ

889 ಗು�� ಜವ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಜವ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

890 ಗು�� �.ಕ���ೇನಹ�� �.ಕ���ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಕ���ೇನಹ��

891 ಗು�� �ೋಟ�ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೋಟ�ಾಗರ

892 ಗು�� ��ೆ�ೕಗುಡ��ಾವ� ��ೆ�ೕಗುಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೆ�ೕಗುಡ�

893 ಗು�� ��ೆ�ೕಗುಡ��ಾವ�

894 ಗು�� ��ೆ�ೕಗುಡ��ಾ�ೋ�

895 ಗು�� ಮುದ�ನಹ�� ಮುದ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮುದ�ನಹ��

896 ಗು�� ಓಬ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಓಬ��

897 ಗು�� �.ಕ���ೇನಹ�� �.ಕ���ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

�.ಕ���ೇನಹ��

898 ಗು�� �.�ೆ.�ಾದವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೆ.�ಾದವರಹ��

899 ಗು�� ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ�� ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 

.ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ��

900 ಗು�� ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ�� �ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ�� 

�ಾಳ�
901 ಗು�� ಮಲ�ಪ�ನಹ�� ಮಲ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಮಲ�ಪ�ನಹ��

902 ಗು�� �ೆನ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆನ�ಯ�ನ�ಾಳ�

903 ಗು�� ಕವ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

904 ಗು�� �ೊಸ�ಾಳ� �ೊಸ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೊಸ�ಾಳ�

905 ಗು�� �ೆಮ�ನಹ�� �ೆಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆಮ�ನಹ��

906 ಗು�� ವಡ�ರಹ�� ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ವಡ�ರಹ��

907 ಗು�� ��ೕ��ಾಸಪ�ರ

908 ಗು�� ಸು��ೇನಹ�� ಸು��ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಸು��ೇನಹ��
909 ಗು�� �ೇರ�ೆಕ�ೆ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೇರ�ೆಕ�ೆ� �ಾಳ�

910 ಗು�� ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

911 ಗು�� ಮ�ಾ��ಾಳ�

912 ಗು�� �ಾಗಸಂದ� �ಾಗಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾಗಸಂದ�

ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ 

�ಾಗಸಂದ�
913 ಗು�� �ೆ.�.�ೆಂಪ�

914 ಗು�� ಹ�ಜನ �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.ಎ�.�ೆ�. ಹ�ಜನ 

�ಾ�ೋ�

�.�ೊಸಹ��

ಎ�.�ೊಡ�ೕಹ��
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915 ಗು�� �ಾಗಸಂದ� �ೊಲ�ರಹ��

916 ಗು�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ� ೕೆನಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ� ೕೆನಹ��
917 ಗು�� �ಾ�ಟಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಟಪ�ನ�ಾಳ�

918 ಗು�� �ಂದಯ�ನ�ಾಳ�

919 ಗು�� �ೆ�ೆ�ೕಗಲ�ಾಳ�

920 ಗು�� ಗಳಗ ಗಳಗ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಗಳಗ
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  

ಗಳಗ

921 ಗು�� �ೊಂ�ಾಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೊಂ�ಾಪ�ರ
922 ಗು�� �ದ�ೆ �ದ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ �ದ�ೆ

923 ಗು�� �ದ�ೆ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ದ�ೆ ಹ��

924 ಗು�� �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಾಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾ�ಾಪ�ರ
925 ಗು�� �.�ಾರನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ಾರನ�ಾಳ�

926 ಗು�� �ೌ�ಪ�ರ �ೌ�ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ೌ�ಪ�ರ
927 ಗು�� ಮುತ�ಯ�ನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮುತ�ಯ�ನ ಹ��

928 ಗು�� �ೕಲುಸಕ��ೆ�ಾಳ� �ೕಲುಸಕ��ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಲುಸಕ��ೆ�ಾಳ�

929 ಗು�� �ಂ�ೆಕ�ೆ� �ಂ�ೆಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಂ�ೆಕ�ೆ�
930 ಗು�� �ಾ�ಮಠ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾ�ಮಠ

931 ಗು�� �ೋಣನಕಲು� �ೋಣನಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋಣನಕಲು�

932 ಗು�� ಗುಡ�ದಹ�� ಗುಡ�ದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗುಡ�ದಹ��

933 ಗು�� ಗುಡ�ದಹ�� ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗುಡ�ದಹ�� ಹ��

934 ಗು�� �ೈ�ಗರ ಹ�� �ೈ�ಗರ ಹ��

935 ಗು�� ಭೂತಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಭೂತಪ�ನಹ��

936 ಗು�� ಇರಕಸಂದ� ಇರಕಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

ಇರಕಸಂದ�
937 ಗು�� �ಮ�ಣ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಮ�ಣ�ನ�ಾಳ�

938 ಗು�� �.ನಂ�ಹ�� �.ನಂ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.ನಂ�ಹ��
939 ಗು�� �ಂ��ೆ�ೆ

940 ಗು�� ಮ�ಾ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಮ�ಾ��ಾಳ�

�ದ�ೆ
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941 ಗು�� �ಾಲಗು� �ಾಲಗು�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�ಾಲಗು�
942 ಗು�� ಪಟ��ಾವತನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಪಟ��ಾವತನಹ��

943 ಗು�� �ಾಟನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಟನಹ��

944 ಗು�� �.ಹರು�ೇಸಂದ� �.ಹರು�ೇಸಂದ�
ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ 

�.ಹರು�ೇಸಂದ�

945 ಗು�� �.ಹರು�ೇಸಂದ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ಹರು�ೇಸಂದ��ಾಳ�

946 ಗು�� �ೋರ�ೊಂಡನಹ�� �ೋರ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೋರ�ೊಂಡನಹ��

947 ಗು�� ಕ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಕ� �ೆ�ೆ

948 ಗು�� ಎಂ.ಎಂ.ಎ �ಾವ� ಎಂ.ಎಂ.ಎ �ಾವ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎಂ.ಎಂ.ಎ �ಾವ�

949 ಕು�ಗ� ಭಕ�ರಹ�� ಭಕ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

950 ಕು�ಗ� ಕುರು�ಹ�� ಕುರು�ಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

951 ಕು�ಗ� �ಾಮನ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

952 ಕು�ಗ� �ೆಂಪನಹ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

953 ಕು�ಗ� �ೆಂಕಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

954 ಕು�ಗ� ಬಸವನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

955 ಕು�ಗ� ಚನ��ಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

956 ಕು�ಗ� �ಂ�ೋನಹ�� �ಂ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

957 ಕು�ಗ� ಕ�ೆ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

958 ಕು�ಗ� �ಾಮನಹ�� �ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

959 ಕು�ಗ� �ೊಡ�ಮಳಲ�ಾ� �ೊಡ�ಮಳಲ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

960 ಕು�ಗ� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

961 ಕು�ಗ� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

962 ಕು�ಗ� ಗುಡ�ಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

963 ಕು�ಗ� �ಕ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

964 ಕು�ಗ� �ಾ��ೆ�ೆ �ಾ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

965 ಕು�ಗ� ಕ�ೆಕ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

966 ಕು�ಗ� ಕು��ೋರನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

967 ಕು�ಗ� ವಡ�ರ ಕು�ೆ� ವಡ�ರ ಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

968 ಕು�ಗ� ತರದಕು�ೆ� ತರದಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

ಇರಕಸಂದ�

ಭಕ�ರಹ��
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ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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969 ಕು�ಗ� �ೊಪ�ಲು�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

970 ಕು�ಗ� ಸಣ�ಯ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

971 ಕು�ಗ� ಮುದುಗ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

972 ಕು�ಗ� �ೇ�ೆ� �ಾರಂ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

973 ಕು�ಗ� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

974 ಕು�ಗ� ಕುಪ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

975 ಕು�ಗ� �ೕಗಲ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

976 ಕು�ಗ� �ಾಲು�ೋನಹ�� �ಾಲು�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

977 ಕು�ಗ� ಲ��ೕ�ಾ�ಾಯಣಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

978 ಕು�ಗ� �ಕ�ಮಳಲ�ಾ� �ಕ�ಮಳಲ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

979 ಕು�ಗ� ಬ��ಮರದ ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

980 ಕು�ಗ� �. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

981 ಕು�ಗ� ಕ�ೆ�ಾನಯ�ನ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

982 ಕು�ಗ� ಸೂ�ೆಕು�ೆ� ಸೂ�ೆಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

983 ಕು�ಗ� ಸೂ�ೆಕು�ೆ� �ಾವ� ಸೂ�ೆಕು�ೆ� �ಾವ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

984 ಕು�ಗ� ಎ�.�ೆ.�ೆ. �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

985 ಕು�ಗ� ಸು�ೇಶಯ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

986 ಕು�ಗ� ಭಕ�ರಹ�� ಮಣ�ವ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

987 ಕು�ಗ� ನಜ�ನ ಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

988 ಕು�ಗ� �ಕ�ಮಳಲ�ಾ� ಕಲು��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

989 ಕು�ಗ� �ಾಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

990 ಕು�ಗ� �ೌಡನಕು�ೆ� �ೌಡನಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

991 ಕು�ಗ� ಹಂಗರಹ�� ಹಂಗರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

992 ಕು�ಗ� �ೕಲಸಂದ� �ೕಲಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

993 ಕು�ಗ� �ೇ�ೋಹ�� �ೇ�ೋಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

994 ಕು�ಗ� ವಡ�ರ �ೆಂ�ಾಪ�ರ ವಡ�ರ �ೆಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

995 ಕು�ಗ� ಹ��ಮ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

996 ಕು�ಗ� ಅಂಕನಹ�� ಮಠ ಅಂಕನಹ�� ಮಠ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

997 ಕು�ಗ� ಗು�ೆ�ೕ �ಪ�ಸಂದ� ಗು� �ೇ �ಪ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

ತ�ೆದಕು�ೆ�
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998 ಕು�ಗ� �ೆ� �ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

999 ಕು�ಗ� �ೆಣಚಕಲು� �ೆಣಚಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1000 ಕು�ಗ� �ೆ.�.�ೋರಸಂದ� �ೆ.�.�ೋರಸಂದ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1001 ಕು�ಗ� ವಡ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1002 ಕು�ಗ� �ಣ�ನ�ೆ�ೆ �ೊ�� �ಣ�ನ�ೆ�ೆ �ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1003 ಕು�ಗ� �ೆ.�.ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1004 ಕು�ಗ� ಕುಂಟಯ�ನ�ೆ�ೆ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1005 ಕು�ಗ� ನಂ�ೇ�ೌಡನದೂ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1006 ಕು�ಗ� �ೆ.ಇರು�ಗರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1007 ಕು�ಗ� ಹು�ಕ�ೆ� ಹು�ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1008 ಕು�ಗ� �ೊಂಬರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1009 ಕು�ಗ� ��ೊ�ೕನಹ�� ��ೊ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1010 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಗರ ��ಾ�ಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1011 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ೆ�ೆ �ೊಸ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1012 ಕು�ಗ� ಅಂದಲ�ೆ�ೆ ಅಂದಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1013 ಕು�ಗ� ಗಜನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1014 ಕು�ಗ� ಸಣಬ ಸಣಬ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1015 ಕು�ಗ� ಸಣಬದ �ೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1016 ಕು�ಗ� �ೆ���ೆ�ೆ �ೆ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1017 ಕು�ಗ� ಕು�ೆ� ಕು�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1018 ಕು�ಗ� ಕ�ೋನಹ�� ಕ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1019 ಕು�ಗ� �ೆ��ಪ�ರ �ೆ��ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1020 ಕು�ಗ� ಕಂಟನಹ�� ಕಂಟನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1021 ಕು�ಗ� ವ�ೆ�ೕರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1022 ಕು�ಗ� ಬಂಗ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1023 ಕು�ಗ� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1024 ಕು�ಗ� �ಾ� ೕೆಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1025 ಕು�ಗ� ಆ�.�ಾ�ಡರಹ�� ಆ�.�ಾ�ಡರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1026 ಕು�ಗ� �ೆಸ�ರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

��ಾ�ಗರ

�ೌಡನಕು�ೆ�
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1027 ಕು�ಗ� �ಾ��ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1028 ಕು�ಗ� �ೆಂಚನಹ�� �ೆಂಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1029 ಕು�ಗ� ಬಂ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1030 ಕು�ಗ� ಹಂದಲ�ೆ�ೆ ಹಂದಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1031 ಕು�ಗ� ಗಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1032 ಕು�ಗ� �ೊ� �ೇ�ೌಡನ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1033 ಕು�ಗ� ಮುದ�ಹನುಮನ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1034 ಕು�ಗ� �ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ �ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1035 ಕು�ಗ� ಕ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1036 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1037 ಕು�ಗ� �.�ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1038 ಕು�ಗ� �ೕದರ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1039 ಕು�ಗ� ಕ�ೆ�ೕ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1040 ಕು�ಗ� �.�ೆಂಪನಹ�� �.�ೆಂಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1041 ಕು�ಗ� ಕ��ೌಡನ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1042 ಕು�ಗ� ಹರ� ೕೆಮರ �ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1043 ಕು�ಗ� �ೊ��ೆಹ�� �ೊ��ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1044 ಕು�ಗ� �ೊ��ೆಹ�� ಬ�ಾವ�ೆ

1045 ಕು�ಗ� �ೊಳಲಗುಂದ �ೊಳಲಗುಂದ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1046 ಕು�ಗ� �ೊಳಲಗುಂದ �ೆ�ೆ�ೕಗಲ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1047 ಕು�ಗ� �ಾ�ಾಯಣ ಪ�ರ �ಾ�ಾಯಣ ಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1048 ಕು�ಗ� �ಾ�ೕಹ�� �ಾ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1049 ಕು�ಗ� �ಾ�ೕಹ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1050 ಕು�ಗ� �ೇವ�ಾಯನ �ಾಳ� �ೇವ�ಾಯನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1051 ಕು�ಗ� �ೊಸಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1052 ಕು�ಗ� �ೊಸಪ�ರ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1053 ಕು�ಗ� �ೊಂ�ೆ�ೊಪ� �ೊಂ�ೆ�ೊಪ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1054 ಕು�ಗ� �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1055 ಕು�ಗ� ಕುಂ�ಾರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ

�ೊ��ೆಹ��
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1056 ಕು�ಗ� �ೆಂಪ�ೋಮನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1057 ಕು�ಗ� ತೂ�ನ�ೆ�ೆ ತೂ�ನ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1058 ಕು�ಗ� ಮ�ಾ�ಪ�ರ ಮ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1059 ಕು�ಗ� ಸಂ�ೇನಪ�ರ ಸಂ�ೇನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1060 ಕು�ಗ� �ದರಕ� �ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1061 ಕು�ಗ� �ದರಕ� �ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1062 ಕು�ಗ� �ೊ��ೆಹ�� ಇಂ��ಾನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1063 ಕು�ಗ� �ೊಸಹ�� ಕುಂ�ಾರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1064 ಕು�ಗ� ಅಮು�ತೂರು ಅಮು�ತೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1065 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1066 ಕು�ಗ� �ಾನು�ೋಗನಹ�� �ಾನು�ೋಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1067 ಕು�ಗ� �ಾಚ�ಾನಹ�� �ಾಚ�ಾನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1068 ಕು�ಗ� �ಾಗಸಂದ� �ಾಗಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1069 ಕು�ಗ� ಕಂಡನಹ�� �ಾವನಹ�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1070 ಕು�ಗ� �ಾವನಹಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1071 ಕು�ಗ� ಕಂಚ�ಾಲಪ�ರ ಕಂಚ�ಾಲಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1072 ಕು�ಗ� ಹುರ��ೋರಸಂದ� �ೆ�.�.�ೆಟ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1073 ಕು�ಗ� �ಾಮ�ಾಯಕನ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1074 ಕು�ಗ� ಪ�ೇಲನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1075 ಕು�ಗ� �ೇವರ ಕನ�ಸಂದ� �ೇವರ ಕನ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1076 ಕು�ಗ� �ಗ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1077 ಕು�ಗ� ಹು�ಪ�ರ ಹು�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1078 ಕು�ಗ� �.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1079 ಕು�ಗ� �.�.�ಾಳ� �ಾತಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1080 ಕು�ಗ� ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1081 ಕು�ಗ� ಅಂ�ಾನಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1082 ಕು�ಗ� �ೊಟ�ನಹ�� �ೊಟ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1083 ಕು�ಗ� ವಗರ�ೆ�ೆ ವಗರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1084 ಕು�ಗ� �ಮ�ಹುಚ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

ಅಮು�ತುರು

�ಾಗಸಂದ�
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1085 ಕು�ಗ� ����ೆ�ೆ ����ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1086 ಕು�ಗ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1087 ಕು�ಗ� �ೆ���ೕಡು �ೆ���ೕಡು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1088 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1089 ಕು�ಗ� ಯಳವರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1090 ಕು�ಗ� �ೊಸೂರು �ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1091 ಕು�ಗ� ಯ���ೆ�ೆ ಯ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1092 ಕು�ಗ� �ೆಂ�ನಮರ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1093 ಕು�ಗ� �ೋ�ೆ�ೆ�ೆ �ೋ�ೆ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1094 ಕು�ಗ� ತುರುಗನೂರು ತುರುಗನೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1095 ಕು�ಗ� �ಾ�ಡರಹ�� �ಾ�ಡರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1096 ಕು�ಗ� �ಾಗಸಂದ� �ೊ� �ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1097 ಕು�ಗ� ಹು�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1098 ಕು�ಗ� ಹುರ��ೆ�ೆ ಹುರ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1099 ಕು�ಗ� ಕಂಟನ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1100 ಕು�ಗ� �ೆ��ಗರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1101 ಕು�ಗ� ಯ�ೆಯೂರು ಯ�ೆಯೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1102 ಕು�ಗ� �ದ��ಂ�ೇಶ�ರ ನಗರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1103 ಕು�ಗ� �ೊಸಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1104 ಕು�ಗ� �ೊಡ�ಮಧು�ೆ �ೊಡ�ಮಧು�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1105 ಕು�ಗ� �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1106 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಘಟ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1107 ಕು�ಗ� �ೆಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1108 ಕು�ಗ� ಕುರುಬರ �ೆ��ಹ�� ಕುರುಬರ �ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1109 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1110 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇನ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1111 ಕು�ಗ� �ೇ�ಾವ� ವಸ� ಗು�ಹ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1112 ಕು�ಗ� ಜಲ��ೆ�ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1113 ಕು�ಗ� �ಂಗ�ಹ�� �ಂಗ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

ಯ�ಯೂರು
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1114 ಕು�ಗ� �ೋ��ಾಳ� �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1115 ಕು�ಗ� ಮಧು�ೇ �ಾಳ� ಮಧು�ೇ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1116 ಕು�ಗ� �ಕ�ಮಧು�ೆ �ಕ�ಮಧು�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1117 ಕು�ಗ� �ೊ���ೆ�ೆ �ೊ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1118 ಕು�ಗ� ತ�ೆ��ೆ�ೆ ತ�ೆ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1119 ಕು�ಗ� ಜಲ�ೕ�ೆ�ೆ ಜಲ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1120 ಕು�ಗ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1121 ಕು�ಗ� �ೕರ�ಾನಹ�� �ೕರ�ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1122 ಕು�ಗ� ಹ�ೇವ�ರು ಹ� ೕೆವ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1123 ಕು�ಗ� �ೆಬ��� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1124 ಕು�ಗ� �ೊನ��ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1125 ಕು�ಗ� ಲ��ೕಪ�ರ ಲ��ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1126 ಕು�ಗ� ಕುಂ�ಾರರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1127 ಕು�ಗ� �ಾವಸಂದ� �ಾವಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1128 ಕು�ಗ� ಬೂ�ಾನಹ�� ಬೂ�ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1129 ಕು�ಗ� ��ಾ��ಾ� ��ಾ��ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�) ಸ.�ೌ�.�ಾ

1130 ಕು�ಗ� ಸೂ�ಗು� �ೇ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1131 ಕು�ಗ� �ಾಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1132 ಕು�ಗ� ಶು�ಂ�ಾರ�ಾಗರ ಶು�ಂ�ಾರ�ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1133 ಕು�ಗ� ನವ�ಾ�ಮ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1134 ಕು�ಗ� ಹು�ಯೂರುದುಗ� ಹು�ಯೂರುದುಗ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1135 ಕು�ಗ� ��ಷ�ಪ�ನ�ೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1136 ಕು�ಗ� ಅಣತಹ�� ಅಣತಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1137 ಕು�ಗ� �ೆಳ��ರು�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1138 ಕು�ಗ� ಇ�ಗರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1139 ಕು�ಗ� ಕಂಪ�ಾಪ�ರ ಕಂಪ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1140 ಕು�ಗ� ಹ�ೇವ�ರು �ೕಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1141 ಕು�ಗ� ಶು�ಂ�ಾರ�ಾಗರ �ಂ��ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1142 ಕು�ಗ� ಹ�ೆ�ೇ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

ಹ�ೆವ�ರು

ಹು�ಯೂರು ದುಗ�
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1143 ಕು�ಗ� ಕಂಪ�ಾಪ�ರ ��ಷ�ಪ�ನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1144 ಕು�ಗ� ಲಕ� �ೆ��ಪ�ರ ಲಕ� �ೆ��ಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1145 ಕು�ಗ� �ೆಂಪನಹ�� �ೆಂಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1146 ಕು�ಗ� �ೊಡ��ಾಳ� �ೊಡ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1147 ಕು�ಗ� ಕಡು�ಂಗನಹ�� ಕಡು�ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1148 ಕು�ಗ� �ಟೂ�ರು �ಟೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1149 ಕು�ಗ� �ಟ��ೕಗಲ�ಾಳ� �ಟ��ೕಗಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1150 ಕು�ಗ� �ಗಳರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1151 ಕು�ಗ� �ಾಜ�ೆ�ೆ �ಾಜ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1152 ಕು�ಗ� �ೊಂದಲ�ೆ�ೆ �ೊಂದಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1153 ಕು�ಗ� ಈ�ಗರ�ಾಳ� ಈ�ಗರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1154 ಕು�ಗ� ಚುಂಚಯ�ನ�ಾಳ� ಚುಂಚಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1155 ಕು�ಗ� ��ೆ�ೕಮ��ನ�ಾಳ� ��ೆ�ೕಮ��ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1156 ಕು�ಗ� ಇ�ಾ�� ಇ�ಾ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1157 ಕು�ಗ� ಕುಲು�ೕ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1158 ಕು�ಗ� �ವಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1159 ಕು�ಗ� �ೕ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1160 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1161 ಕು�ಗ� �ೋ�ಂದಯ�ನ�ಾಳ� �ೋ�ಂದಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1162 ಕು�ಗ� �ಪ��ಾಯಕನಹ�� �ಪ��ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1163 ಕು�ಗ� ಕುಲು�ೕ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1164 ಕು�ಗ� �ೕನಪ�ನಹ�� �ೕನಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1165 ಕು�ಗ� �ಾಡು�ಾಮನಹ�� �ಾಡು�ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1166 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ೆ�ೆ �ಾಲು�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1167 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1168 ಕು�ಗ� �ೊ� �ೆ�ಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1169 ಕು�ಗ� �ಾಡ ಗ�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1170 ಕು�ಗ� ಯ�ಯೂರು ಯ�ಯೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ೆಂಪನಹ��

ಇ�ಾ��
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�ೆಸರು
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1171 ಕು�ಗ� ಕುಂಟನಂಜಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1172 ಕು�ಗ� ಬುಕ��ಾಗರ ಬುಕ��ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1173 ಕು�ಗ� ರಂಗಮ�ನ�ಾಳ� ರಂಗಮ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1174 ಕು�ಗ� ತಟ�ಸಂದ� ತಟ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1175 ಕು�ಗ� �ೋ��ೇವರ�ಾಳ� �ೋ��ೇವರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1176 ಕು�ಗ� �ೊ��ನಹ�� �ೊ��ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1177 ಕು�ಗ� �ೊ��ನಹ�� �ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1178 ಕು�ಗ� �ೋಘಟ� �ೋಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1179 ಕು�ಗ� ಪ�ಟ��ಂಗನ�ಾಳ� ಪ�ಟ��ಂಗನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1180 ಕು�ಗ� ಆ�ೆ��ೆ ಆ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�) ಸ.�ೌ�.�ಾ

1181 ಕು�ಗ� �ೊಸೂರು �ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1182 ಕು�ಗ� �ೌಡಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1183 ಕು�ಗ� ಎ.�ೊಸಹ�� ಎ.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1184 ಕು�ಗ� ಕಲ��ಾಯಕನಹ�� ಕಲ��ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1185 ಕು�ಗ� ಕ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1186 ಕು�ಗ� ಪ�ಟ��ಂಗಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1187 ಕು�ಗ� ಅಂ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1188 ಕು�ಗ� ಗುಡ�ದರಂಗನಗು� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1189 ಕು�ಗ� ಶಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1190 ಕು�ಗ� ಎ.�ೊಸಹ�� ಸುಬ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1191 ಕು�ಗ� ಕುಂದೂರು ಕುಂದೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1192 ಕು�ಗ� ಹು��ದುಗ� ಹು��ದುಗ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1193 ಕು�ಗ� ಶಂಕರ  ಒ�ೆಯರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1194 ಕು�ಗ� ಹು�� �ೆಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1195 ಕು�ಗ� �ೆಟ�ಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1196 ಕು�ಗ� ಯಲಚ�ಾ� ಯಲಚ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1197 ಕು�ಗ� ಗುಳ���ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1198 ಕು�ಗ� ಮೂಗನಪ�ರ ಮೂಗನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

ಯ�ಯೂರು
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1199 ಕು�ಗ� ಅಂ�ಾ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1200 ಕು�ಗ� �ೕಮನಪ�ರ �ೕಮನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1201 ಕು�ಗ� �ೕಮನಪ�ರ �ಾಂಡ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1202 ಕು�ಗ� ಹು�� ಹು�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1203 ಕು�ಗ� ಹು�� �ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1204 ಕು�ಗ� �ಾ��ಾ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1205 ಕು�ಗ� �ೌಡ�ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1206 ಕು�ಗ� �ಾಲು�ಾ�ಲು �ಾಲು�ಾ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1207 ಕು�ಗ� �ೆಂಕಟರಮಣನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1208 ಕು�ಗ� �ೆನ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1209 ಕು�ಗ� �ಾ�ೆಮರದ�ಾಳ� �ಾ�ೆಮರದ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1210 ಕು�ಗ� ಕತ��ಘಟ� ಕತ��ಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1211 ಕು�ಗ� ಕುಲು�ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1212 ಕು�ಗ� �ಾಸನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1213 ಕು�ಗ� �ೇಗೂರು �ೇಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1214 ಕು�ಗ� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1215 ಕು�ಗ� ಕು�ಾರಹ�� ಕು�ಾರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1216 ಕು�ಗ� �ಗಳರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1217 ಕು�ಗ� ಹನು�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಹನು�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1218 ಕು�ಗ� ಪ�ಟ��ಂಗನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1219 ಕು�ಗ� ಕು�ಾರಹ�� ಕುರು�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1220 ಕು�ಗ� �ೊ���ೆ�ೆ �ೊ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1221 ಕು�ಗ� ಎಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1222 ಕು�ಗ� ರಂಗಣ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1223 ಕು�ಗ� �.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1224 ಕು�ಗ� ಮುದು���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1225 ಕು�ಗ� �ೈರ�ಾಯಕನ ಹ�� �ೈರ�ಾಯಕನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1226 ಕು�ಗ� �ತ��ಾಮಂಗಲ �ತ��ಾಮಂಗಲ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

ಹು��ದುಗ�

�ೇಗೂರು
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1227 ಕು�ಗ� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1228 ಕು�ಗ� ಹು�ೇ� �ಾಬರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1229 ಕು�ಗ� ಆ�.ಎಂ. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1230 ಕು�ಗ� ಯಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1231 ಕು�ಗ� ರಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1232 ಕು�ಗ� �ೆ���ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1233 ಕು�ಗ� �ಾಡುಮ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾಡುಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1234 ಕು�ಗ� ರಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1235 ಕು�ಗ� ಮು�ಯನ�ಾಳ� ಮು�ಯನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1236 ಕು�ಗ� ಚ�ಾ�ಪ�ರ ಚ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1237 ಕು�ಗ� ಕುಂ�ಾರ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1238 ಕು�ಗ� �ೋಮ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1239 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1240 ಕು�ಗ� ಗುರು�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1241 ಕು�ಗ� �ಾವಣ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1242 ಕು�ಗ� �ೆಂಕ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1243 ಕು�ಗ� ಕಲು��ಾಳ� ಕಲು��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1244 ಕು�ಗ� ಗು�ೆ�ೕನಹ�� ಗು� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1245 ಕು�ಗ� ಗಂಟ�ಾನಹ�� ಗಂಟ�ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1246 ಕು�ಗ� �ೊಂಬರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1247 ಕು�ಗ� ಐಯ�ನಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1248 ಕು�ಗ� �ತ�ಲಹ�� �ತ�ಲಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1249 ಕು�ಗ� ಕಮರನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1250 ಕು�ಗ� ಹನುಮಂತನಗರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1251 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1252 ಕು�ಗ� �ಕ�ಬಚ�ನ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1253 ಕು�ಗ� ��ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1254 ಕು�ಗ� �ೆ���ೆ�ೆ �ೆ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1255 ಕು�ಗ� �ೆ���ೆ�ೆ �ಾತು��ಾಗ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ತ��ಾಗಮಂಗಲ
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1256 ಕು�ಗ� ಮುತ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1257 ಕು�ಗ� �ೆಂಪ�ಾಗರ �ೆಂಪ�ಾಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1258 ಕು�ಗ� �.�ೆ�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1259 ಕು�ಗ� �ೆಂಕಟರಮಣನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1260 ಕು�ಗ� ಆ�ಾಯ�ರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1261 ಕು�ಗ� ����ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1262 ಕು�ಗ� �ೕರಣ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1263 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇನಹ�� �ೊ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1264 ಕು�ಗ� �ೊಬ�ಾನಹ�� �ೊಬ�ಾನಹ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1265 ಕು�ಗ� �ೊಬ�ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1266 ಕು�ಗ� ಕುರು�ಹ�� ಅ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1267 ಕು�ಗ� �ೊ� �ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1268 ಕು�ಗ� �ೊತ��ೆ�ೆ �ೊತ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1269 ಕು�ಗ� �ೕ���ಾಮಣ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1270 ಕು�ಗ� ಅ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1271 ಕು�ಗ� �ೊತ��ೆ�ೆ ಅ�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1272 ಕು�ಗ� ಇ���ೆ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1273 ಕು�ಗ� �ಗ��ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1274 ಕು�ಗ� ಗಂ�ೇನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1275 ಕು�ಗ� �ಾಬನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1276 ಕು�ಗ� �ೆ.�ೊಸಹ�� �ೆ.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1277 ಕು�ಗ� �ೕಲತ�ಹ�� �ೕಲತ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1278 ಕು�ಗ� �ೕಲತ�ಹ�� �ಾವ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1279 ಕು�ಗ� ಕಪ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1280 ಕು�ಗ� ಅಣಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1281 ಕು�ಗ� ಅ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1282 ಕು�ಗ� �ಾ�ನಕ�ೆ��ಾಳ� �ಾ�ನಕ�ೆ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1283 ಕು�ಗ� �ಾ� ೕೆ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1284 ಕು�ಗ� �ೋ��ಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ೊತ��ೆ�ೆ

�ಾ�ೇನಹ��
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1285 ಕು�ಗ� ಅರಸರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1286 ಕು�ಗ� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1287 ಕು�ಗ� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1288 ಕು�ಗ� ಲ��ಣ �ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1289 ಕು�ಗ� �ೊಡವ�� �ೊಡವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1290 ಕು�ಗ� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1291 ಕು�ಗ� �ೈರ�ಾಯಕನ ಹ�� �ೈರ�ಾಯಕನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1292 ಕು�ಗ� ಸುಗ�ನಹ�� ಸುಗ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1293 ಕು�ಗ� ಬಂ�ಹ�� ಬಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1294 ಕು�ಗ� �ೊಡ��ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1295 ಕು�ಗ� ಕುರುಬರ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1296 ಕು�ಗ� �.�ೊಸಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1297 ಕು�ಗ� ��ೕ�ಾಂಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1298 ಕು�ಗ� �.ವರ�ೇ�ೌಡನ�ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1299 ಕು�ಗ� �ೊ�ೆ�ೊಮ�ನಹ�� �ೊ�ೆ�ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1300 ಕು�ಗ� ಪ�ರ ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1301 ಕು�ಗ� ಹನುಮಂತನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1302 ಕು�ಗ� �ಡ�ಾ�ೆ �ಡ�ಾ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1303 ಕು�ಗ� �ೊನ��ಾಚನಹ�� ಮುದ��ಂಗನ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1304 ಕು�ಗ� �ೊನ��ಾಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1305 ಕು�ಗ� �ೕ�ೇ�ೌಡನ�ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1306 ಕು�ಗ� �ೊಸಹ���ೊ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1307 ಕು�ಗ� �ಾ��ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1308 ಕು�ಗ� �ವ�ಾಂಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1309 ಕು�ಗ� ಹುನುಗನಹ�� ಹುನುಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1310 ಕು�ಗ� �ದ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1311 ಕು�ಗ� �ವನಹ�� �ವನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1312 ಕು�ಗ� �ೆಬ��� �ೆಬ��� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1313 ಕು�ಗ� ಮುದ��ಂಗನ�ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ೊಡವ��

�ಡ�ಾ�ೆ
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1314 ಕು�ಗ� ಚಲಮಸಂದ� ಚಲಮಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1315 ಕು�ಗ� ವರ�ೇ�ೌಡನ�ೊ��

1316 ಕು�ಗ� ಉಜ�� ಉಜ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1317 ಕು�ಗ� �ೋ�ೇ�ೌಡನ�ೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1318 ಕು�ಗ� ಉಜ���ಾವ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1319 ಕು�ಗ� �ತ�ಲಪ�ರ �ತ�ಲಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1320 ಕು�ಗ� �ೆಂಚಯ�ನ�ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1321 ಕು�ಗ� �ಾಜಪ�ನ�ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1322 ಕು�ಗ� �ೇವಸಂದ� �ೇವಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1323 ಕು�ಗ� ಎ�ೆಕಡಕಲು ಎ�ೆಕಡಕಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1324 ಕು�ಗ� ಎ.�ೆ.�ೊ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1325 ಕು�ಗ� �ಾಚಹ�� �ಾಚಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1326 ಕು�ಗ� �ೆ.�ಾ�ಡರಹ�� �ೆ.�ಾ�ಡರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1327 ಕು�ಗ� �ಾಡು�ೋರನಹ�� �ಾಡು�ೋರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1328 ಕು�ಗ� �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1329 ಕು�ಗ� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1330 ಕು�ಗ� �ೆಂ�ಾರರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1331 ಕು�ಗ� ಕ�ೆಕಲು� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1332 ಕು�ಗ� �ೊಸ�ೆ�ೊಬ��� �ೊಸ�ೆ�ೊಬ��� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1333 ಕು�ಗ� ತಂಗ��ಹ�� ತಂಗ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1334 ಕು�ಗ� �ಂ�ೋನಹ�� �ಂ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1335 ಕು�ಗ� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1336 ಕು�ಗ� �ಾದು�ೋನಹ�� �ಾದು�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1337 ಕು�ಗ� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1338 ಕು�ಗ� �ೕ�ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1339 ಕು�ಗ� ಬಸವನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1340 ಕು�ಗ� ಕ�ೆಕ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1341 ಕು�ಗ� �ೊಡ��ಾವತೂ�ರು �ೊಡ��ಾವತೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1342 ಕು�ಗ� ಜಲದ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

ಉಜ��

�.�ೊಸಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

1343 ಕು�ಗ� �ಾಗ�ಹ�� �ಾಗ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1344 ಕು�ಗ� ಎ�.�ೆ.�ಾಳ� ಎ�.�ೆ.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1345 ಕು�ಗ� �ಾದಪ�ನಹ�� �ಾದಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1346 ಕು�ಗ� �ಾ�ೇಂದ�ಪ�ರ �ಾ�ೇಂದ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1347 ಕು�ಗ� ಇ�ಗರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1348 ಕು�ಗ� �ಾಜರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1349 ಕು�ಗ� �ಕ��ಾವತೂ�ರು �ಕ��ಾವತೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1350 ಕು�ಗ� ತ�ೆಕ�ೆ�ಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1351 ಕು�ಗ� �ೊ� �ೆ�ಮ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1352 ಕು�ಗ� �ೇರೂರು �ೇರೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1353 ಕು�ಗ� �ಾ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1354 ಕು�ಗ� �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1355 ಕು�ಗ� ಕಂಚ�ಾನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1356 ಕು�ಗ� ಈಚಲ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1357 ಕು�ಗ� ಗ�ಮಠ ಗ�ಮಠ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1358 ಕು�ಗ� �ೊ��ಪ�ರ �ೊ��ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ   ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ

1359 ಕು�ಗ� ಕು���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1360 ಕು�ಗ� �ೊ��ಪ�ರ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1361 ಕು�ಗ� �ೆ���ೆಹ�� �ೆ���ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1362 ಕು�ಗ� ಹನು�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1363 ಕು�ಗ� �ಾ�ಹನುಮನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1364 ಕು�ಗ� ಗಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1365 ಕು�ಗ� ಮುದ�ಹನುಮನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1366 ಕು�ಗ� �ೊಪ� �ೊಪ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1367 ಕು�ಗ� �ಾಗ��ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1368 ಕು�ಗ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1369 ಕು�ಗ� ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1370 ಕು�ಗ� �ಪ��ರು �ಪ��ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1371 ಕು�ಗ� �ೕಗಲ�ಾಳ� �ೕಗಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ೇರೂರು
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1372 ಕು�ಗ� �ಂ�ೋನಹ�� �ಂ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1373 ಕು�ಗ� ಮಲ��ಾಯಕನ ಹ�� ಮಲ��ಾಯಕನ ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1374 ಕು�ಗ� �ಾ�ಲದ�ೆ�ೆ �ಾ�ಲದ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1375 ಕು�ಗ� �ೋರಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1376 ಕು�ಗ� ಮನವ�� ಮನವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1377 ಕು�ಗ� ಹು��ಾನ ಹು��ಾನ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1378 ಕು�ಗ� ಅಗ��ಾರ ಅಗ��ಾರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1379 ಕು�ಗ� ಕಂಟನಹ�� ಕಂಟನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1380 ಕು�ಗ� ಕುಚ��ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1381 ಕು�ಗ� �ೊಪ� �ಾಗ��ಾಳ� �ಾ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ

1382 ಕು�ಗ� ಮಧು�ೆ �ಾವ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1383 ಕು�ಗ� ಎ�.ಎಂ.ಪ�ರ ಎ�.ಎಂ.ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1384 ಕು�ಗ� ಎ�.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1385 ಕು�ಗ� ಕ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1386 ಕು�ಗ� ಎ�.ಎಂ.ಪ�ರ ಅ�ೆ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1387 ಕು�ಗ� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1388 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ   ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ

1389 ಕು�ಗ� ಕನ�ಗು� ಕನ�ಗು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1390 ಕು�ಗ� ಕಳ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1391 ಕು�ಗ� ಅ�ೋನಹ�� ಅ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1392 ಕು�ಗ� ತು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ತು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1393 ಕು�ಗ� ತು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ ಎಂ.ಎ�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1394 ಕು�ಗ� �ಂಗಯ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1395 ಕು�ಗ� ಉ�ಾ�ರ �ಾಳ� ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ

1396 ಕು�ಗ� �ೋ��ಾಳ� �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1397 ಕು�ಗ� ಆಲಪ�ನ ಗು� �ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1398 ಕು�ಗ� ��ಾ�ಪ�ರ ನಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1399 ಕು�ಗ� �ೆ.�ೆ�.ಹ�� �ೆ.�ೆ�.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1400 ಕು�ಗ� �ೊಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ೊಪ�

ಎ�.ಎಂ.ಪ�ರ
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1401 ಕು�ಗ� �ೊರ� �ೊರ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1402 ಕು�ಗ� ಗಜನ�ಾಲ� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1403 ಕು�ಗ� �ರುಮಲ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1404 ಕು�ಗ� �ಾಘವನ�ೊಸೂರು �ಾಘವನ �ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1405 ಕು�ಗ� �ಾಲ�ೆ�ೆ �ಾಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1406 ಕು�ಗ� �ಾಲ�ೆ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1407 ಕು�ಗ� ಆ�.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1408 ಕು�ಗ� ಸಣಬಘಟ� ಸಣಬಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1409 ಕು�ಗ� ವ�ೇರಹ�� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1410 ಕು�ಗ� �ಾ�ಡ�ೆ�ೆ �ಾ�ಡ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1411 ಕು�ಗ� ಪ�ಟ�ನ�ಾಳ� ಪ�ಟ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1412 ಕು�ಗ� ಪಡುವ�ೆ�ೆ ಪಡುವ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1413 ಕು�ಗ� ವಳ�ೆ�ೆಪ�ರ ವಳ�ೆ�ೆಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1414 ಕು�ಗ� ವಳ�ೆ�ೆಪ�ರ �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1415 ಕು�ಗ� ಲ���ಾ�ಾಯಣಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1416 ಕು�ಗ� �ೊಡ�ಕಲ�ಹ�� �ೊಡ�ಕಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1417 ಕು�ಗ� �ೆಟ�ಹ�� �ೆಟ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1418 ಕು�ಗ� �ೆ.�.�ಾಳ� �ೆ.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1419 ಕು�ಗ� �ೆನ�ಾರ �ೆನ�ಾರ �ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1420 ಕು�ಗ� �ೆನ�ಾರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1421 ಕು�ಗ� ಪಡುವ�ೆ�ೆ �ಕ�ಜು�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1422 ಕು�ಗ� ಕಗ�ಲಪ�ರ ಕಗ�ಲಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1423 ಕು�ಗ� ಯಡ�ಾ� ಯಡ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1424 ಕು�ಗ� ಹಂ�ಪ�ರ ಹಂ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1425 ಕು�ಗ� �ೕ�ಾರ �ೕ�ಾರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1426 ಕು�ಗ� �ೕ�ಾರ �ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1427 ಕು�ಗ� ಉಂಗ� ಉಂಗ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�)

1428 ಕು�ಗ� ಅಜು�ನಹ�� ಅಜು�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1429 ಕು�ಗ� ಚಂದನಹ�� ಚಂದನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

ಯಡ�ಾ�

�ೆ.�ೆ�.ಹ��

ಪಡುವ�ೆ�ೆ
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1430 ಕು�ಗ� ಎಂ.ಎ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1431 ಕು�ಗ� ಪ�ೆ��ಾಯನಹ�� ಪ�ೆ��ಾಯನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1432 ಕು�ಗ� ಕಗ�ನಹ�� ಕಗ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1433 ಕು�ಗ� ಕ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ��ೆ ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1434 ಕು�ಗ� ����ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1435 ಕು�ಗ� �ೆಂಕ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1436 ಕು�ಗ� �ಾ�ಹ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1437 ಕು�ಗ� �ೌಡ�ೆ�ೆ �ೌಡ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1438 ಕು�ಗ� ಬಸವನ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಬಸವನ ಮ��ೕ�ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1439 ಕು�ಗ� �ೆ.ಹುರ��ೋರಸಂದ� �ೆ.ಹುರ��ೋರಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1440 ಕು�ಗ� ಭೂವನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1441 ಕು�ಗ� ಕ���ೆಹ�� ಕ���ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1442 ಕು�ಗ� ��ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1443 ಕು�ಗ� ಕ���ೆಹ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1444 ಕು�ಗ� �ೊಂಬರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1445 ಕು�ಗ� ರಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1446 ಕು�ಗ� �ೆಟ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1447 ಕು�ಗ� ಅವರ�ೆ�ೆ ಅವರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1448 ಕು�ಗ� �ಾಸನಪ�ರ �ಾಸನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1449 ಕು�ಗ� �ಾ�ೋ�ನಹ�� �ಾ�ೋ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1450 ಕು�ಗ� ತ��ಕು�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1451 ಕು�ಗ� ವಡ�ರಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1452 ಕು�ಗ� �ೈ.ಹಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1453 ಕು�ಗ� ಪವ�ತ �ಕ�ನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1454 ಕು�ಗ� �ಾಡುಶ��ಹ�� �ಾಡುಶ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1455 ಕು�ಗ� �ಗುಳರ�ಾಳ� �ಗುಳರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1456 ಕು�ಗ� ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1457 ಕು�ಗ� ಮಂಗಳ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

ಕ�ೆ��ೆ

�ಾ�ೋ�ನಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

1458 ಕು�ಗ� �ಾಸನ ಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1459 ಕು�ಗ� �ೊಡವ�� �ೊಡವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1460 ಕು�ಗ� ���ೆ�ೆ ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1461 ಕು�ಗ� ಹನು�ಾಪ�ರ ಹನು�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1462 ಕು�ಗ� �ೊ�ೆಹ�� �ೊ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1463 ಕು�ಗ� �ರಂಗೂರು �ರಂಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1464 ಕು�ಗ� �ನ�ಹ�� �ನ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1465 ಕು�ಗ� �ಾಚನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1466 ಕು�ಗ� ಮಂಟ� ಮಂಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1467 ಕು�ಗ� ಮ��ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ   ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ

1468 ಕು�ಗ� ��ೆ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1469 ಕು�ಗ� ಕಂಗ�ಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1470 ಕು�ಗ� ಹಂದ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1471 ಕು�ಗ� �ಾಣ�ೆ�ೆ �ಾಣ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1472 ಕು�ಗ� �ೌಡಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1473 ಕು�ಗ� �ೊಮ���ೆ�ೆ �ೊಮ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1474 ಕು�ಗ� ಮ��ೆಕನ�ಸಂದ� ಮ��ೆಕನ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1475 ಕು�ಗ� ಗು�ಾ�ಗರ ಗು�ಾ�ಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1476 ಕು�ಗ� ಚ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1477 ಕು�ಗ� �ಂ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1478 ಕು�ಗ� �.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1479 ಕು�ಗ� ಹುಚ�ಲಕ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1480 ಕು�ಗ� ಗು� �ೆ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1481 ಕು�ಗ� �ೆ�.ಎ�.�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1482 ಕು�ಗ� ಆಶ�ಯ  �ೕಜ�ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1483 ಕು�ಗ� �ಣ�ನಹ�� �ಣ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1484 ಕು�ಗ� �ೋ�ೆ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1485 ಕು�ಗ� �ರುಮಲಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1486 ಕು�ಗ� �ಾಯ�ೋನಹ�� �ಾಯ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�ಾ�ೋ�ನಹ��

ಮ��ೆಹ��
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1487 ಕು�ಗ� ಕಳ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1488 ಕು�ಗ� �ೆಂಕ�ೆ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1489 ಕು�ಗ� ಈ�ಾ�ೕ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1490 ಕು�ಗ� �ಾಂತಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1491 ಕು�ಗ� ಆ�. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1492 ಕು�ಗ� �ಾಸರಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1493 ಕು�ಗ� ಮ��ೆಹ�� �ಾಳ� ಮ��ೆಹ�� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1494 ಕು�ಗ� �ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1495 ಕು�ಗ� �ೋ�ಂದಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1496 ಕು�ಗ� ��ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1497 ಕು�ಗ� �ಾ�ೆಮ�ೆಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1498 ಕು�ಗ� �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1499 ಕು�ಗ� �ಾಗಲಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1500 ಕು�ಗ� �ೇರೂರು �ಮ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1501 ಕು�ಗ� �ಾಸನಪ�ರ �ಾಸನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1502 ಕು�ಗ� �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1503 ಕು�ಗ�
ರಂಗ�ಾ�� 

ಗುಡ�ದ�ಾವಲು
ರಂಗ�ಾ�� ಗುಡ�ದ�ಾವಲು ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1504 ಕು�ಗ� �.�ೊಸಹ�� �.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1505 ಕು�ಗ� �ೊಸಹ�� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1506 ಕು�ಗ� �ೋಕುಲ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1507 ಕು�ಗ� ಲ�ೆ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1508 ಕು�ಗ� ತ��ೆ�ೆ ತ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1509 ಕು�ಗ� �ಾಜರ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1510 ಕು�ಗ� ���ೌಡನ�ಾಳ� ���ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1511 ಕು�ಗ� �ಾಲಂ���ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1512 ಕು�ಗ� �ೋರಸಂದ� �ೋರಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1513 ಕು�ಗ� �ಾಸನಪ�ರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1514 ಕು�ಗ� �ಾಚಘಟ� �ಾಚಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

�.�ೊಸಹ��
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1515 ಕು�ಗ� �ೆಪ�ಸಂದ� �ೆಪ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1516 ಕು�ಗ� ��ನಗರ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1517 ಕು�ಗ� ಅರ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ

1518 ಕು�ಗ� ಅರ�ೆ�ೆ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1519 ಕು�ಗ� �ೇ�ೆ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1520 ಕು�ಗ� �ಡದ�ಾಸನಪ�ರ �ಡದ�ಾಸನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1521 ಕು�ಗ� ಯಲಗಲ�ಾ� ಯಲಗಲ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ(�.�.�) ಸ.�ೌ�.�ಾ

1522 ಕು�ಗ� �ೆಟ�ದ �ಂದಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1523 ಕು�ಗ� ಹನುಮಣ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1524 ಕು�ಗ� �ೈ.�ೊಸ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1525 ಕು�ಗ� �ೋಸನಯಲ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1526 ಕು�ಗ� �ೊಡಗಟ� �ೊಡಗಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1527 ಕು�ಗ� ಕಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1528 ಕು�ಗ� ಹುಣ�ೆಕು�ೆ� ಹುಣ�ೆಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1529 ಕು�ಗ� �ದ��ಾಮಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1530 ಕು�ಗ� �ೋ��ೊಸಹ�� �ೋ��ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1531 ಕು�ಗ� ಕ��ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1532 ಕು�ಗ� �ೕ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1533 ಕು�ಗ� ಪ��ಾ��ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1534 ಕು�ಗ� ಯ�ೆಹ�� ಯ�ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1535 ಕು�ಗ� �ಾಗನಹ�� �ಾಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1536 ಕು�ಗ� �ಾಗನಹ�� �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1537 ಕು�ಗ� �ಾಗನಹ�� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1538 ಕು�ಗ� �ೆಟ�ದ �ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1539 ಕು�ಗ� �ಂಗ�ೇವರ �ಾಳ� �ಂಗ�ೇವರ �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1540 ಕು�ಗ� ಪ�ಟ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1541 ಕು�ಗ� ಸಂ�ೆ�ಾವತೂ�ರು ಸಂ�ೆ�ಾವತೂ�ರು ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ ಸ.�ೌ�.�ಾ

1542 ಕು�ಗ� ಎ�.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1543 ಕು�ಗ� �ಾ�ಾಯಣ �ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

�ೋ��ೊಸಹ��
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1544 ಕು�ಗ� �ೆಂಪನಹ�� �ೆಂಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1545 ಕು�ಗ� ಮ�ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1546 ಕು�ಗ� �ಪ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1547 ಕು�ಗ� ಅ�ೆ�ಾಳ� ಅ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1548 ಕು�ಗ� ಕದ�ಾಪ�ರ ಕದ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1549 ಕು�ಗ� ನಂ�ೇ�ೌಡನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1550 ಕು�ಗ� ಹಂಗರಹ�� ಹಂಗರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1551 ಕು�ಗ� �ೊಡ��ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1552 ಕು�ಗ� �ೕಘಲ�ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1553 ಕು�ಗ� �.�.�ಾಂಡ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1554 ಕು�ಗ� �ೕದೂರು �ೕದೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1555 ಕು�ಗ� ಎಂ.�ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1556 ಕು�ಗ� �ೊಸೂರು �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1557 ಕು�ಗ� ಕಲ��ಾಯಕನಹ�� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1558 ಕು�ಗ� �ೆಗ�ಡ� ಹ�� �ೆಗ�ಡ� ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1559 ಕು�ಗ� ಹಂದಲಕು�ೆ� ಹಂದಲಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1560 ಕು�ಗ� ಉ��ೆಹ�� ಉ��ೆಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1561 ಕು�ಗ� ಉ��ೆಹ�� �ಾಳ� ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1562 ಕು�ಗ� ಮುತುಗದಹ�� ಮುತುಗದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1563 ಕು�ಗ� ���ೇ�ಾಲಯ ���ೇ�ಾಲಯ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ   ಸ.ಉ.�ಾ�.�ಾ

1564 ಕು�ಗ� �ಾಮ�ಾಣ ಸಂ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�

1565 ಕು�ಗ� �ೊಟ�ನಹ�� �ೊಟ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1566 ಕು�ಗ� �ೆಂ�ೆ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1567 ಕು�ಗ� �ೌ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1568 ಕು�ಗ� �ೋರ�ಂಗನ�ಾಳ� �ೋರ�ಂಗನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ

1569 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಸಹ��

1570 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ ರಂ�ಾಪ�ರ ರಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ರಂ�ಾಪ�ರ

1571 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ಾ�ೇನಹ��

ಸಂ�ೆ�ಾವತೂ�ರು

���ೇ�ಾಲಯ
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1572 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ �.ಎಂ.ವಡ�ರಹ�� �.ಎಂ.ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.�.ರಂ.ವಡ�ರಹ��

1573 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ ಆಲದಹ�� ಆಲದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ.ಆಲದಹ��

1574 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ ಅನ�ೊಂಡನಹ�� ಅನ�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಆನ�ೊಂಡನಹ��

1575 �ಪಟೂರು ರಂ�ಾಪ�ರ �ೆ�ೆ�ೋ� �ೆ�ೆ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�ೆ�ೋ�

1576 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ಗಂಗಘಟ� ಗಂಗಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಗಂಗನಘಟ�

�.�ೆ�.ಎ� 
ಗಂಗನಘಟ�

1577 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ಕಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಕಲ�ಯ�ನ�ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಕಲ�ಯ�ನ�ಾಳ�

1578 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ದಸ�ೕಘಟ� ದಸ�ೕಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ದಸ�ೕಘಟ�

1579 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� �ೊಗವನಘಟ� �ೊಗವನಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಗವನಘಟ�

1580 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� �ಾ�ೕಹ�� �ಾ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ೕಹ��

1581 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ಹುಚ�ನಹ�� ಹುಚ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹುಚ�ನಹ��

1582 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� �.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �.ಮ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೕಲನಹ��

1583 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� �ಾಸಲಹ�� �ಾಸಲಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಸಲಹ��

1584 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� �ಾರ�ೕಕ� �ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾರ�ೕಕ� �ೆ
1585 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ಪ��ಾ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1586 �ಪಟೂರು ದಸ�ಘಟ� ಬ� �ೆಕ�ೆ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1587 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಎ�.ಆ�.�. �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಆ�.�.�ಾಳ�

1588 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು �ೕ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1589 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಕಲ�ಹ�� ಕಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಲ�ಹ��

1590 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಮಂ��ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂ��ೊಪ�ಲು
1591 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು �ಾಮಚಂಧ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಮಚಂದ�ಪ�ರ
1592 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಎಂ.ಎ�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಎಂ.ಎ�.�ಾಳ�

1593 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊ�ೆ�ೕನಹ��

1594 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ತಡಸೂರು ತಡಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ತಡಸೂರು
�.�ೆ�..ಎ� 
ತಡಸೂರು

1595 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಬ��ಹ�� ಬ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬ��ಹ��

1596 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಎ�.ಲ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ಲ��ಹ��
1597 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು ಬಸವನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1598 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು �ಂಗದಹ�� �ಂಗದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂಗದಹ��

1599 �ಪಟೂರು ತಡಸೂರು �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಚಟ�ಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1600 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� ಗುರುಗದಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಗುರುಗದಹ�� ಕನ�ಡ

1601 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� ಗುರುಗದಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಗುರುಗದಹ�� (ಉದು�)

�ಾಮಚಂದ�ಪ�ರ

ಎ�.ಲ��ಹ��

ಗುರುಗದಹ��

�ಾರ�ೕಕ�ೆ�

ಎ�.ಆ�.�.�ಾಳ�



1-5�ೇತರಗ� 1-7/1-8�ೇತರಗ� 8�ೇತರಗ�

ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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1602 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ವರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ವರ �.�ೆ�.ಎ� �ವರ
1603 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ೇಲೂರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೇಲೂರನಹ��
1604 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� ಎ�.�ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಎ�.�ೊಸೂರು

1605 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ೋ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ೋ��ೊಪ�ಲು(ಮು���ೆ)

1606 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ೌಡನಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌಡನಕ�ೆ�
�.�ೆ�.ಎ� 
�ೌಡನಕ�ೆ�

1607 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ಕ��ದ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಕ��ದ�ೆ
1608 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ೆ�ೆ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�ೆ�ೕನಹ��
1609 �ಪಟೂರು ಗುರುಗದಹ�� �ಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ�ೇನಹ��

1610 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಹುಚ��ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಹುಚ��ೊಂಡನಹ��(�ಾ�ೆ ಮು���ೆ)

1611 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ� �ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

1612 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ೆ�ಾ�ಯಕನಹ�� �ೆ�ಾ�ಯಕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೆ�ಾ�ಯಕನಹ��

1613 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ಕ��ಾಪ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ಕ��ಾಪ�ನಹ��

1614 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಬಂ�ೆ�ೇ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆಬಂ�ೇ�ೇ�'  

1615 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಈರಲ�ೆ�ೆ ಈರಲ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಈರಲ�ೆ�ೆ

1616 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ಾಮ�ೆ��ಹ�� �ಾಮ�ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮ�ೆ��ಹ��

1617 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಹುಚ�ನಹ�� ಹುಚ�ನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಹುಚ�ನಹ��

1618 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ೊಡ��ಾಪನಹ�� �ೊಡ��ಾಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ೊಡ��ಾಪ�ನಹ��

1619 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಈ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಈ�ೇನಹ��

1620 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಆ�ಲ��ೕನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆ�ಲ��ೕನಗರ

1621 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ೋ�ೆ�ಾಯಕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೋ�ೆ�ಾಯಕನಹ��

1622 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� ಬನಶಂಕ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬನಶಂಕ�

1623 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ಂ��ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ��ೆ��ೆ(ಉದು�) ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಂ��ೆ��ೆ

1624 �ಪಟೂರು ಹುಚ��ೊಂಡನಹ�� �ಾಂತನಹ��
�ಂ��ೆ��ೆ

�ೆ�ೆ�ೕನಹ��

ಹುಚ��ೊಂಡನಹ��

�ಕ��ಾಪ�ಹ��

ಈ�ೇನಹ��

�ೋ�ೆ�ಾಯಕನಹ��

�ವರ

�ೌಡನಕ�ೆ�
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1625 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು ಈಚನೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಈಚನುರು(ಉದು�) ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಈಚನೂರು

1626 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು ಆ�ಾರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆ�ಾರ�ಾಳ�
1627 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು ಹುಲು�ಕ� �ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹುಲು�ಕ� �ೆ
1628 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು �ೊಪ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಪ�

1629 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು �ೋ�ಹ�� �ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಹ�� �ೊಪ�ಲು

1630 �ಪಟೂರು ಈಚನೂರು �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��

1631 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಮ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ��ಹ��

1632 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ��
1633 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಎಂ.��ಾ��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎಂ.�ಮ��ಾಪ�ರ
1634 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ��ೇ�ದ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ೆ�ದ�ೆ
1635 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� �ದ�ೆಗು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ದ�ೇಗು�
1636 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಕ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ��ೆ�ೆ
1637 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಅಂ�ೆ�ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಅಂ�ೆ�ೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1638 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಶಂಕ��ೊಪ�ಲು

1639 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ��ಾ�ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ಪ�ರ (�ಾ�ೆ 
ಮು���ೆ)

1640 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� �ೈ�ಾಪ�ರ

1641 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� �ೊ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ�ೇಹ��

1642 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಹ� ೕೆ�ೊ�ೆಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1643 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ��ೕಫ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1644 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಮ�ೇನೂರು
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಮ�ೇನೂರು

1645 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಎಂ.�.ಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಎಂ.�.ಹ��

1646 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� ಎಂ.�.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎಂ.�.ಹ��

1647 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಹ��

1648 �ಪಟೂರು ಮ��ಹ�� �ೆ.ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ��

1649 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ

1650 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ (�ಾ�ಕ)

1651 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ (ಉದು�)

�.�ೆ�.ಎ� 
�ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ'

1652 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ ಆಲೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆಲೂ�ರು

1653 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ ಅಣಪನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�ಆಲೂ�ರು

��ಾ�ಪ�ರ

�ೊ�ೇಹ��

ಮ�ೇನೂರು

�ಾ�ಹ��

�ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ

ಈಚನೂರು

ಮ��ಹ��

��ೆ�ದ�ೆ'

ಕ�ಕ�ೆ
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1654 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ ಆಲೂ�ರು
�.�ೆ�.ಎ� 
ಆಲೂ�ರು

1655 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ �ಾಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಕನಹ��
1656 �ಪಟೂರು �ೊಣ�ನ�ೆ�ೆ ��ೆ�ನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1657 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ ಗುಂಗರಮ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಗುಂಗರಮ�ೆ

1658 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ
�.�ೆ�.ಎ� 
ಗುಂಗರಮ�ೆ

1659 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �.ಮ� �ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�.ಮ� �ೇನಹ��

1660 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �.ಮ� �ೇನಹ��
�.�ೆ�.ಎ� 
�ೊಂ�ೇಲ��ೕ�ೇತ�

1661 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ಹ��

1662 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ಾ�ೊ�ಂಡನಹ�� �ಾ�ೊ�ಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ೊ�ಂಡನಹ��

1663 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ದ�ೆ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ದ�ೆ�ೆ�ೆ
1664 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ಾರನಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾರನಕ�ೆ�
1665 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1666 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ೕಗಳ�ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೕಗಳ�ೊಪ�ಲು
1667 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ ಕಬ����ಾವ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1668 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �ೆಳಗಲ�ೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1669 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ �.ಕಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �,ಕಲ�ಹ��
1670 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1671 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ ಕಸವನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಸವನಹ��
1672 �ಪಟೂರು ಗುಂಗರಮ�ೆ ಕಸವನಹ�� �ಾವ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1673 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ���ೆ�ೆ �.�ೆ�.ಎ� ���ೆ�ೆ

1674 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ���ೆ�ೆ �ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ���ೆ�ೆ�ಾಳ�(�ಾ�ೆ 
ಮು���ೆ)

1675 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ಗಡಬನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಗಡಬನಹ��

1676 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ೌ�ಾ�ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ಾ�ಪ�ರ( �ಾ�ೆ 
ಮು���ೆ)

1677 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ಬ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಬ�ನಹ��

1678 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ಬ�ನಹ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಬ�ನಹ�� �ಾಳ�

1679 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ಜಕ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಜಕ�ನಹ��

1680 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ಜಕ�ನಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1681 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ಮ��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ��ಾ�ಪ�ರ
1682 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ಮ��ಾಪ�ರ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1683 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ ಹಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹಟ�
1684 �ಪಟೂರು ���ೆ�ೆ �ೆ.�.�ಾ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.�.�ಾ��

ಜಕ�ನಹ��

��ಾ��ಾಪ�ರ

ಹಟ�

�ೕಗಳ�ೊಪ�ಲು

�.ಕಲ�ಹ��

ಕಸವನಹ��

���ೆ�ೆ

�ಬ�ನಹ��

ಆಲೂ�ರು

�ಾಕನಹ��

ಗುಂಗರಮ�ೆ

�.ಮ�ೆ�ೕನಹ��

�ದ�ೆ�ೆ�ೆ
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1685 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಅರಳಗು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಅರಳಗು�ೆ�

1686 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� �ೊ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ��ಹ��
1687 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಭ�ಾ�ಪ�ರ
1688 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಆಯರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಆಯರಹ��
1689 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� �ವ�ಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1690 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಈರನಕಲು��ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1691 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಆಯರಹ���ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಆಯರಹ���ೊಲ�ರಹ��

1692 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಕಲು��ೆ��ಹ��' ಕಲು��ೆ��ಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
ಕಲು��ೆ��ಹ��

1693 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಮ��ಹ�� ಮ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ��ಹ��

1694 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� �ೈ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೈ�ಾಪ�ರ
1695 �ಪಟೂರು ಅರಳಗು�ೆ� ಮ� �ೇನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1696 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಕು�ಾ�ಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕು�ಾ�ಳ�

1697 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� �ಾಂ�ನಗರ ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1698 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� �ೊಂ��ಘಟ� �ೊಂ��ಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊಂ��ಘಟ�

1699 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಕ�ೆ�ಹ�� ಕ�ೆ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ�ೆ�ೕಹ��

1700 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಉ��ನಹ�� ಉ��ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಉ��ನಹ��

1701 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� �ಾಡು�ೆ��ಹ�� �ಾಡು�ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಡು�ೆ��ಹ��

1702 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� �ವಪ�ರ �ವಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ವಪ�ರ

1703 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� �ಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ೕಣ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಣ��ೆ�ೆ

1704 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಬ� �ೇಕ�ೆ� ಬ� �ೇಕ� �ೆ

1705 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಕರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕರ�ಾಳ�

1706 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಕರ�ಾಳ� ಸಂ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕರ�ಾಳ� ಸಂ�ೆ 
�ೖ�ಾನ

1707 �ಪಟೂರು ಕು�ಾ�ಳ� ಕರ�ಾಳ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1708 �ಪಟೂರು ಕರ� ಕರ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕರ�
1709 �ಪಟೂರು ಕರ� ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1710 �ಪಟೂರು ಕರ� �ೊ��ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊ��ನಹ��
1711 �ಪಟೂರು ಕರ� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೇವರಹ��
1712 �ಪಟೂರು ಕರ� �ಾ�ೕನಹ�� �ಾ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ�ೕನಹ��

1713 �ಪಟೂರು ಕರ� �ೆ��ಹ�� �ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ��ಹ��

1714 �ಪಟೂರು ಕರ� ಮ��ಪಟ�ಣ ಮ��ಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮ��ಪಟ�ಣ

1715 �ಪಟೂರು ಕರ� �ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ��ಹ��
1716 �ಪಟೂರು ಕರ� ಕುಪ��ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕುಪ��ರು
1717 �ಪಟೂರು ಕರ� �� �ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�� �ೇಹ��

�ೆ��ಹ��

��ೆ�ೕಹ��

�ೈ�ಾಪ�ರ

ಕು�ಾ�ಳ�

ಕರ�ಾಳ�

ಕರ�

�ೊ��ನಹ��

ಅರಳಗು�ೆ�

ಆಯರಹ��
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1718 �ಪಟೂರು ಕರ� ಜಯಂ��ಾ�ಮ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಜಯಂ��ಾ�ಮ

1719 �ಪಟೂರು ಕರ� �ಾ��ೇನಹ�� �ಾ��ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ��ೇನಹ
��

1720 �ಪಟೂರು ಕರ� ಅ�ಾ�ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಅ�ಾ�ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಅ�ಾ�ಮ�ೆ�ೕನಹ��

1721 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಮಸವನಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮಸವನಘಟ�

1722 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಕಂ�ಾರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕಂ�ಾರಹ
��

1723 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಗಂಜಲಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗಂಜಲಘ
ಟ�

1724 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಮೂಡಲ�ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮೂಡಲ�ೊಪ�ಲು
1725 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ಾಯ�ೆ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಯ�ೆ��ಹ��
1726 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ೆಂಕ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಂಕ�ಾಪ�ರ
1727 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ಾ� �ೆೊಪ�ಲು ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1728 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ರೂ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ರೂ�ಾ�ಪ�ರ

1729 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಮಸವನಘಟ��ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮಸವನಘಟ��ಾ�ೋ
�

1730 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ಾಬಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಬಘಟ�

1731 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ಾಟನಹ�� �ಾಟನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಟನಹ
��

1732 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� �ಸ�ೇಹ�� �ಸ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಸ�ೇಹ��

1733 �ಪಟೂರು ಮಸವನಘಟ� ಸ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಸ�ೆ�ೕನಹ��

1734 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ �ೆ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�. �ಾ�ೆ, �ೆ���ೆ�ೆ �.�ೆ�.ಎ�. �ೆ���ೆ�ೆ

1735 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ �ೆ���ೆ�ೆ �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ���ೆ�ೆ �ೊಲ�ರಹ��

1736 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಕುಡುವನಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕುಡುವನ
ಘಟ�

1737 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ �ೊ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

1738 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಧ���ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1739 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ �ಾರು�ನಗರ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1740 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಮೂ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮೂ��ಹ��
1741 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಎಂ.�ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎಂ.�ೊಸೂರು

1742 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಬುರು�ೇಘಟ� ಬುರು�ೇಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬುರು�ೇಘ
ಟ�

1743 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಎ�ೇಹ��ೕ ಎ�ೇಹ��ೕ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1744 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಕ�ೕ�ೆ�ೆ ಕ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕ�ೕ�ೆ�ೆ

1745 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ �ೋ�ಾಲಪ�ರ �ೋ�ಾಲಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋ�ಾಲಪ�ರ

1746 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಬ��ಹ�� ಬ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬ��ಹ��

�ರೂ�ಾ�ಪ�ರ

�ಾಬಘಟ�

�ೆ���ೆ�ೆ

ಕುಡುವನಘಟ�

ಮೂ��ಹ��

��ೆ�ೕಹ��

ಮಸವನಘಟ�

ಗಂಜಲಘಟ�

�ಾಯ�ೆ��ಹ��
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1747 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ��ಾ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,��ಾ��ೆ
1748 �ಪಟೂರು �ೆ���ೆ�ೆ ಅಗ��ಾರ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1749 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೆಡಗರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಡಗರಹ��
1750 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೇ�ಾವ��ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1751 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1752 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಕನೂ�ಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕನೂ�ಘಟ�
1753 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ.�ೊಲ�ರಹ��
1754 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ಾ�ೋಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ�ೋಘಟ�
1755 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೊರಮರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1756 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಭಟ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1757 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಕುರುಬರಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಕುರುಬರಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕುರುಬರಮ�ೆ�ೕನಹ��

1758 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಎ�.�ೕಲನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎ�.�ೕಲನಹ��
1759 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಕ�ಾ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1760 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ಶಕುನ��.�.ಹ�� ಶಕುನ��.�.ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಶಕುನ��.�.ಹ��

1761 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊ�ೆ�ೕನಹ��

1762 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ಾಗರಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಗರಘ
ಟ�

1763 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೋ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1764 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೆಳಗರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಳಗರಹ
��

1765 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� ವಡ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1766 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೈ�ಾಳ �ೈ�ಾಳ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೈ�ಾಳ

1767 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋ�ಹ��

1768 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋ�ಹ��

1769 �ಪಟೂರು �ಾಗರಘಟ� �ಾಗರಘಟ��ಾವ� �ಾಗರಘಟ��ಾವ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1770 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಹುಣ�ೇಘಟ� ಹುಣ�ೇಘಟ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹುಣ�ೇಘ
ಟ�

1771 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಮ��ಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮ��ಘಟ�

1772 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಜೂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಜೂಗನಹ��
1773 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಕ�ಾ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1774 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಮ� �ೇ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1775 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� �.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �.ಮ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�.ಮ� �ೇನಹ��

1776 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಜಯಪ�ರ ಜಯಪ�ರ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1777 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� �ಂಗ�ೇವರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1778 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಎ�.�ೋ��ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎ�.�ೋ��ಾ�ೋ�

�ಾಗರಘಟ�

�ೆಳಗರಹ��

ಮ��ಘಟ�

�ಂಗ�ೇವರಹ��

��ಾ��ೆ

�ೆಡಗರಹ��

ಕನೂ�ಘಟ�

�ಾ�ೋಘಟ�

ಎ�.�ೕಲನಹ��
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1779 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಕುರುಬರಹ�� ಕುರುಬರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕುರುಬರಹ��

1780 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� �ಾಚಘಟ� �ಾಚಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಚಘಟ�

1781 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� �ೆ.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �ೆ.ಮ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ.ಮ� �ೇನಹ��

1782 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಸೂಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಸೂಗೂರು
�.�ೆ�.ಎ�. 
ಸೂಗೂರು

1783 �ಪಟೂರು ಹುಣ�ೇಘಟ� ಮಲ�ಸಂದ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1784 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು ಬಜಗೂರು ಬಜಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬಜಗೂರು

1785 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು ಬ� �ೇ�ೆ�ೆ ಬ� �ೇ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1786 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು �.�ೊಸೂರು �.�ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�.�ೊಸೂರು

1787 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು �ಘ�ಸಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಘ�ಸಂ�ೆ

1788 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು ಎಂ.ಆ�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎಂ.ಆ�.�ಾಳ�
1789 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು �ಾಬ�ಾ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಬ�ಾ�ರ

1790 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು ಹು�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹು�ೆ�ೕನಹ
��

1791 �ಪಟೂರು ಬಜಗೂರು ಹು�ೆ�ೕನಹ���ಾವ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1792 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ಂ��ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಂ��ೆ��ೆ ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1793 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ಅಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಅಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1794 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ಕ���ೇನಹ�� ಕ���ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕ���ೇನಹ
��

1795 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ೕರಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೕರಸಂದ�

1796 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ೕರಸಂದ��ಾಳ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1797 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ಕುಂದೂರು ಕುಂದೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕುಂದೂರು

1798 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ಗುಡ�ದ�ಾಳ� ಗುಡ�ದ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗುಡ�ದ�ಾಳ�

1799 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ಾಮ�ೊಂಡನಹ�� �ಾಮ�ೊಂಡನಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1800 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ರಜ�ಾ��ಪ�ರ ರಜ�ಾ��ಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ರಜ�ಾ��
ಪ�ರ

1801 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ ಯಗ�ೕಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಯಗ�ೕಕ�ೆ�
1802 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಸಹ��
1803 �ಪಟೂರು �ಂ��ೆ��ೆ �ೋಡುಗ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋಡುಗ� �ಾಳ�

1804 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ಾಥ�ವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಥ�ವ��

1805 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಎ�.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎ�.�ೊಲ�ರಹ��
1806 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ಾ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ�ನಹ��
1807 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಎಂ.�ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಎಂ.�ೊಲ�ಹ��

1808 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ೌ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೌ�ಹ��

1809 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

�ಾಥ�ವ��

�ೌ�ಹ��

�ಘ�ಸಂ�ೆ

ಹು�ೆ�ೕನಹ��

�ಂ��ೆ��ೆ

�ೕರಸಂದ�

ಯಗ�ೕಕ�ೆ�

ಸೂಗೂರು
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1810 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಆಲೂರು ಆಲೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಆಲೂರು

1811 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ರೂ�ಾ�ಪ�ರ �ರೂ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ರೂ�ಾ�ಪ�ರ

1812 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಹ�ಸಮುದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹ�ಸಮುದ�
1813 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ಾಚುಕ�ೆ��ಾಂಡ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1814 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ೆಲ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆಲ�ೊಂಡನಹ��
1815 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ಂಗದಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1816 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಪರುವ�ೊಂಡನಹ�� ಪರುವ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಪರುವ�ೊಂಡನಹ��

1817 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ಪ�ೆ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಪ�ೆ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಪ�ೆ�ೕಹ��
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, 
ಪ�ೆ�ೕಹ��

1818 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1819 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� ತಮ��ಹ�� ತಮ��ಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1820 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ೆ�ೆ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೆ�ೆ�ೕಹ��
1821 �ಪಟೂರು �ಾಥ�ವ�� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1822 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ೇನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ�ೇನಹ
��

1823 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾ.�ೊಲ�ರಹ��
1824 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾ.ವಡ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1825 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾ.�ೊಸೂರು ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�
1826 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಕಂಬದಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1827 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಲ��ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಲ��ೕಪ�ರ

1828 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ೋ��ಮ��ಾಯನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೋ��ಮ��ಾಯನ
ಹ��

1829 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಮ��ಾಯನಹ�� �ಮ��ಾಯನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಮ��ಾಯನಹ��

1830 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಆ��ಾಯಕನಹ��

1831 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಆ��ಾಯಕನಹ�� 
ಉದು� (�ಾ�ೆ ಮು���ೆ)

1832 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಕ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಕ�ೆ��ೆ

1833 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ೕ�ೆ�ಮ�ನಹ�� �ೕ�ೆ�ಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೕ�ೆ�ಮ�ನಹ��

1834 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಹುರ�ೕಹ�� ಹುರ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹುರ�ೕಹ��

1835 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಡರಹ�� �ಾ�ಡರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1836 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ

1837 �ಪಟೂರು ಮಣ�ೕ�ೆ�ೆ �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1838 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಗು��ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗು��ೊಂ
ಡನಹ��

1839 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಗು��ೊಂಡನಹ���ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಗು��ೊಂಡನಹ���ೊ
ಲ�ರಹ��

ಗು��ೊಂಡನಹ��

�ೆ�ೆ�ೕಹ��

�ಾ�ೇನಹ��

ಲ��ೕಪ�ರ

ಆ��ಾಯಕನಹ�� ಆ��ಾಯಕನಹ��

ಹ�ಸಮುದ�

�ೆಲ�ೊಂಡನಹ��

ಪ�ೆ�ೕಹ��
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1840 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಗು��ೊಂಡನಹ�� ವಡ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1841 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� �ಮ��ಾ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಮ��ಾ
�ರ

1842 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಬಂ�ಾರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಬಂ�ಾರಹ��

1843 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಹರಚನಹ�� �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹರಚನಹ�� 
�ಾ�ೋ�

1844 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� ಹರಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,ಹರಚನಹ��

1845 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� �ಾಸು�ೇವರಹ�� �ಾಸು�ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾಸು�ೇವರಹ��

1846 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� �ೊಮ��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ೊಮ��ಾಪ�ರ

1847 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� �ೊಮ��ಾಪ�ರ �.ಹ�� ಸಂ�ಾರ�ೌಲಭ�

1848 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಹ�� �ಾರು�ೊಂಡನಹ�� �ಾರು�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,�ಾರು�ೊಂಡನಹ��

1849 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಗ�� �ಾಗು�ಾಳ: ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಗು�ಾಳ

1850 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಗ�� �ಾಗು�ಾಳ �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಗು�ಾಳ 
�ೊಲ�ರಹ��

1851 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಗ�� �ಾಲು�ೌಡನಕ�ೆ� �ಾಲು�ೌಡನಕ� �ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಲು�ೌಡನಕ� �ೆ

1852 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಗ�� �ೈರ�ಾಯಕನಹ�� �ೈರ�ಾಯಕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೈರ�ಾಯಕನಹ��

1853 �ಪಟೂರು ಗು��ೊಂಡನಗ�� �ಾಗ�ಹ�� �ಾಗ�ಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ಾಗ�ಹ��

1854 �ಪಟೂರು �ೊನ�ವ�� �ೊನ�ವ�� �ೊನ�ವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊನ�ವ�� ಉದು�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ೊನ�ವ��

�.�ೆ�.ಎ� 
�ೊನ�ವ��

1855 �ಪಟೂರು �ೊನ�ವ�� �ೊಸಪಟ�ಣ �ೊಸಪಟ�ಣ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ೊಸಪಟ�ಣ

1856 �ಪಟೂರು �ೊನ�ವ�� �ೆ�ೆಬಂ��ಾಳ�� �ೆ�ೆಬಂ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�ೆಬಂ��ಾಳ�

1857 �ಪಟೂರು �ೊನ�ವ�� ಕಂಚು�ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕಂಚು�ಾರನಹ��
1858 �ಪಟೂರು �ೊನ�ವ�� ಕೃ�ಾ�ಪ�ರ ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1859 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ಾ�ರಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾ�ರಘಟ�

1860 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ಾ�ರಘಟ� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ�ರಘಟ� �ೊಸಹ��

1861 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಹ��
1862 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ಾಮನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1863 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ೋ�ಹ�� �ೋ� �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೋ�ಹ�� �ೋ� 
�ಾ�ೋ�

1864 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ೌ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೌ�ೇನಹ��

�ಾ�ರಘಟ�

�ೋ�ಹ��

�ೌ�ೇನಹ��

�ಮ��ಾ�ರ

�ೊಮ��ಾಪ�ರ

�ಾಗು�ಾಳ

ಕಂಚು�ಾರನಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

1865 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಹನುಮಂತಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಹನುಮಂತಪ�ರ
1866 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಸೂರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸೂರನಹ��
1867 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಬಸಪ�ನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1868 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಆ��ಾಳ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಆ��ಾಳ
1869 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಇ�ಾ� �ಾಬ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1870 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಸಮ�ೕ��ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1871 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ಕ��ೊನ�ವ�� �ಕ��ೊನ�ವ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ 
�ಕ��ೊನ�ವ��

1872 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಮನಹ��
1873 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಕ��ನ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ��ನ�ೆ�ೆ
1874 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ದ�ೆಗು� �ಾವ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1875 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� �ೆ.ಲ��ಹ�� �ೆ.ಲ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ.ಲ��ಹ��

1876 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ರ� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ರ� �ೇನಹ��
1877 �ಪಟೂರು �ಾ�ರಘಟ� ಲಂ�ೇಹಡು� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1878 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಬಳ�ವ�ೇರಲು
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಬಳ�ವ�ೇರಲು

�.�ೆ�.ಎ� 
ಬಳ�ವ�ೇರಲು

1879 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೊಡ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಡ�ನ�ಾಳ�
1880 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.�ೊಸಹ��
1881 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೊಸಹ�� �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1882 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ರಂಗ�ಾಮ�ಾಯ�ನ �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1883 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೊಸೂರು ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1884 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಮ���ೇ�ಹ�� ಮ���ೇ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ���ೇ�ಹ��

1885 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೊ��ನಹ��

1886 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.ಮು�ೆ�ೕನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�.ಮು�ೆ�ೕನಹ��

1887 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಸೂರ�ೊಂಡನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1888 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಎ�.ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಎ�.ವಡ�ರಹ��
1889 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ಾ���ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1890 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಮುದು�ರಂಗ�ಾಯ�ನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1891 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1892 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ರು�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ರು�ಾ�ಪ�ರ
1893 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಪ�ಟ�ರಂಗನ�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1894 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೊಸ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1895 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.ರಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �.ರಂ�ಾಪ�ರ
1896 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1897 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಹ�ಜನ �ಾ�ೋ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1898 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಹೂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  ಹೂ�ಹ��

1899 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಕ���ೊಪ�ಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಕ���ೊಪ�ಲು

1900 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೌಡನಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�.�ೌಡನಕ�ೆ�

1901 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ತುರುಮುಂ�ೆ ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

ಸೂರ�ೊಂಡನಹ��

ರು�ಾ�ಪ�ರ

�.ರಂ�ಾಪ�ರ

ಹೂ;ಇಹ��

�.�ೌಡನಕ�ೆ�

�ಾಮನಹ��

ರ�ೆ�ೕನಹ��

ಬಳ�ವ�ೇರಲು

�.�ೊಸಹ��

�.�ೊ��ನಹ��

�ೌ�ೇನಹ��

ಸೂರನಹ��

ಆ��ಾಳ
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�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

1902 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು ಮ��ದ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮ��ದ�ಯ�ನ�ಾಳ�

1903 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ಾಸನಕ�ೆ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ಾಸನಕ�ೆ�

1904 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ಾ||�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾ||�ೊಲ�ರಹ��
1905 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೆಟ�ಯ�ನ ಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1906 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ೇವರ ಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1907 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ಾಲಯು�ನ ಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1908 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೊಲ�ರಹ�ೊ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1909 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �ಾಳಮ�ನಗುಡ�ದ �ಾಂಡ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ಾಳಮ�ನಗುಡ�ದ 
�ಾಂಡ�

1910 �ಪಟೂರು ಬಳ�ವ�ೇರಲು �.�ೆ�/�ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1911 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ಾಲು���ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  �ಾಲು���ೆ

1912 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೆ�.ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�.ಮು�ೆ�ೕನಹ��
1913 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೆ�.ಎಂ.�ಾಂಡ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1914 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಅಮ�ತ ಮಹ� �ಾವ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�

1915 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ಾಯ�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
�ಾಯ�ೊಂಡನಹ��

1916 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೊಲ�ರಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1917 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಕು�ಯ� �ಾಳ� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1918 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ಂ�ೇನಹ�� ಸಂ�ಾರ �ೌಲಭ�
1919 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೊಡ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊಡ�ೕಹ��
1920 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಬಸವ�ಾಜಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಬಸವ�ಾಜಪ�ರ
1921 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೊ��ಕ�ೆ� �ೊ��ಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೊ��ಕ�ೆ�

1922 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ �ೆ�.�ೈ�ಾಪ�ರ �ೆ�.�ೈ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ �ೆ�.�ೈ�ಾಪ�ರ

1923 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಘಟ�ನ�ೆ�ೆ ಘಟ�ನ�ೆ�ೆ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ  
ಘಟ�ನ�ೆ�ೆ

1924 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಸ� �ೆ�ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಸ� �ೆ�ಾಮನಹ��
1925 �ಪಟೂರು �ಾಲು���ೆ ಮಂಜು�ಾಥಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥಪ�ರ

1926 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ಾ�� ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ,  �ೆ�ಾ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ಾ��

1927 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ಕ��ೆ�ಾ�� �ಕ��ೆ�ಾ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೆ�ಾ��

1928 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ೆ�ಾ�� ಕರಲು�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕರಲು�ಾಳ�

1929 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ಂ�ೕಪ�ರ �ಂ�ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ೕಪ�ರ

1930 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ಮ��ಾಪ�ರ �ಮ��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ��ಾಪ�ರ

1931 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �.�ೊಲ�ಹ�� �.�ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ಹ��

1932 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ೊ�ೆ�ೕ� �ೊ�ೆ�ೕ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೕ�

1933 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ೊಡ��ೕರನಹ�� �ೊಡ��ೕರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಡ��ೕರನಹ��
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, 

�ೊಡ��ೕರನಹ��

�ಾಸನಕ�ೆ�

�ಾಲು���ೆ

�ಾಯ�ೊಂಡನಹ��

�ೊಡ�ೕಹ��

ಸ�ೆ��ಾಮನಹ��

�.�ೌಡನಕ�ೆ�
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�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

1934 ತುಮಕೂರು �ೆ�ಾ�� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ಾ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ಾ��

1935 ತುಮಕೂರು �ೆಳಗುಂಬ �ೆಳಗುಂಬ �ೆಳಗುಂಬ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಳಗುಂಬ

1936 ತುಮಕೂರು �ೆಳಗುಂಬ ಕುಂದೂರು ಕುಂದೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಂದೂರು

1937 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಎಂ.�ೊಲ�ಹ�� ಎಂ.�ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎಂ.�ೊಲ�ಹ��

1938 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ �ೆಂಚಯ�ನ�ಾಳ� �ೆಂಚಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂಚಯ�ನ�ಾಳ�

1939 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ ಮಸ�ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಸ�ೕ�ಾಳ�

1940 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ �ೌಡನಕ�ೆ�

1941 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ನರ�ೕಪ�ರ ನರ�ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನರ�ೕಪ�ರ

1942 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ

1943 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಮಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಮಲ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಲ�ಯ�ನ�ಾಳ�

1944 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ ಏ.�.ಎ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಏ.�.ಎ� �ಾಳ�

1945 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ �ೆಳಧರ �ೆಳಧರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಳಧರ

1946 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಹನುಮಂತ�� ಹನುಮಂತ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹನುಮಂತ��

1947 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಜ�ೆ�ೕನಹ�� ಜ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ ಜ�ೆ�ೕನಹ��

1948 ತುಮಕೂರು �ೆಳಧರ ಅ�ೋಬಲ ಅಗ��ಾರ ���ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ���ಾರನಹ��

1949 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ೕರನಕಲು� �ೊಪ�ದ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಪ�ದ�ಾಳ�

1950 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಮುತ�ಂದ� ಮುತ�ಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮುತ�ಂದ�

1951 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಲಂ�ಾ� �ಾಂಡ�

1952 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಂ�ೇನಹ��
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, 

�ಾ�ಂ�ೇನಹ��

1953 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ದ�ರ�ಾಳ�

1954 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ೕರನಕಲು� �ೕರನಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕರನಕಲು�

1955 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಗುಂಡ ಹನುಮಂತಯ�ನ�ಾಳ�

1956 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಅಜ�ಪ�ನಹ�� ಅಜ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಜ�ಪ�ನಹ��

1957 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಯ�ಾ�ಪ�ರ

1958 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� ವಡ�ರಹ�� ವಡ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ವಡ�ರಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

1959 ತುಮಕೂರು �ಾ�ಂ�ೇನಹ�� �ಾರ�ಾಯಕನ�ಾಳ� �ಾರ�ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾರ�ಾಯಕನ�ಾಳ�

1960 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ� �ೇನಹ��

1961 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ �ಂಗನಹ�� �ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂಗನಹ��

1962 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ
ಮ�ೆ�ೕನಹ�� 
�ೊಲ�ರಹ��

ಮ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊಲ�ರಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ� �ೇನಹ�� 
�ೊಲ�ರಹ��

1963 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ �.�ೊಲ�ಹ�� �.�ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ಹ��

1964 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ

1965 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ �ಾ�ಹ�� �ಾ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಹ��

1966 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ ಲಕ�ನಹ��ಹ�� ಲಕ�ನಹ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಲಕ�ನಹ��ಹ��

1967 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ ಮ���ೆ�ೆಂಪನಹ�� ಮ���ೆ�ೆಂಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ���ೆ�ೆಂಪನಹ��

1968 ತುಮಕೂರು �ೋ�ೆಕುಂ�ೆ ಹುಚ�ಬಸವಹ�� ಹುಚ�ಬಸವಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹುಚ�ಬಸವಹ��

1969 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ಡಣ�ಾಯಕನಪ�ರ ಡಣ�ಾಯಕನಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಡಣ�ಾಯಕನಪ�ರ

1970 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ಸಂ�ಾಪ�ರದಹ�� ಸಂ�ಾಪ�ರದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸಂ�ಾಪ�ರದಹ��

1971 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ� �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊನ�ಯ�ನ�ಾಳ�

1972 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ೆಮ�ನಹ�� �ೆಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಮ�ನಹ��

1973 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ಂಗನಹ�� �ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂಗನಹ��

1974 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ��ೇಹ�� ��ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇಹ��

1975 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ನಂ�ಹ�� ನಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನಂ�ಹ��

1976 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ಕ�ಹ�� �ಕ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ�ಹ��

1977 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �.�.�ಾಳ� �.�.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�.�ಾಳ�

1978 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಹ��

1979 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� �ೆ.�ಂಗನಹ�� �ೆ.�ಂಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.�ಂಗನಹ��

1980 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ಮಂಚಕ� ಕು�ೆ� ಮಂಚಕ� ಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಂಚಕ� ಕು�ೆ�

1981 ತುಮಕೂರು ��ೇಹ�� ��ೇಹ�� ��ೇಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇಹ��

1982 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಗವ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ಾಗವ��

1983 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ೋಪನಹ�� �ೋಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋಪನಹ��

1984 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� ಪನ�ಸಂದ� ಪನ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಪನ�ಸಂದ�

1985 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಮ�ಸಂದ� �ಮ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ�ಸಂದ�
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1986 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� ಲ�ೆ�ೕನಹ�� ಲ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಲ�ೆ�ೕನಹ��

1987 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

1988 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

1989 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಗವ��

1990 ತುಮಕೂರು �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� �ಾಗವ�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

1991 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೊ�ಾಲಕುಂ�ೆ �ೊ�ಾಲಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ಾಲಕುಂ�ೆ

1992 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೆಂಪ�ಾಳಹ�� �ೆಂಪ�ಾಳಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂಪ�ಾಳಹ��

1993 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೈ.�ೊಲ�ರಹ�� �ೈ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈ.�ೊಲ�ರಹ��

1994 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� ಯಲದಡು� ಯಲದಡು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಯಲದಡು�

1995 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೋ��ಮ�ನಹ�� �ೋ��ಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಮ�ನಹ��

1996 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೌಡನಹ�� �ೌಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೌಡನಹ��

1997 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� ಉಕ�ಡದಹ�� ಉಕ�ಡದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉಕ�ಡದಹ��

1998 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ೆಲ�ಾ� �ೆಲ�ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಲ�ಾ�

1999 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� ನಂ�ಹ�� ನಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನಂ�ಹ��

2000 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� ��ೆ�ೕ�ಾಸರಹ�� ��ೆ�ೕ�ಾಸರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೆ�ೕ�ಾಸರಹ��

2001 ತುಮಕೂರು �ೆಲ�ಾ� �ಕ��ೕ� �ಕ��ೕ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೕ�

2002 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಎ�.�ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಎ�.�ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ�.�ೆ.�ೊಲ�ರಹ��

2003 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಾ�ಾಯಣ�ೆ�ೆ ಚನ�ವ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಚನ�ವ��

2004 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಮ�ನ�ಾಳ� �ಮ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ�ನ�ಾಳ�

2005 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಡವಳಲು �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�

2006 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

2007 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ದನ�ೆ�ೆ ಮ�ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ�ಯಪ�ನ�ಾಳ�

2008 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಾ�ಾಯಣ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾಯಣ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾಯಣ�ೆ�ೆ

2009 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ದನ�ೆ�ೆ ಗ�ಯಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗ�ಯಪ�ನ�ಾಳ�

2010 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಹು��ಾಪ�ರ ಹು��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹು��ಾಪ�ರ

2011 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಬೂ��ಾಳ�

2012 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ದನ�ೆ�ೆ �ದನ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದನ�ೆ�ೆ

2013 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ೆಂಪನರಸಯ�ನ�ಾಳ�

2014 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಹಂ�ಪ�ರ
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2015 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ ಬನದ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬನದ�ಾಳ�

2016 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ

2017 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಮ��ಾಳರ�ಾಳ�

2018 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಪ�ೇಲನ �ಾಳ�

2019 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಡವಳಲು �ಡುವಳಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಡುವಳಲು

2020 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2021 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ೊಂಡ�ೆ�ೆ �ೊಂಡ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಂಡ�ೆ�ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ೊಂಡ�ೆ�ೆ

2022 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು ಕ�ೆ��ೆ �ದ�ಣ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದ�ಣ�ನ�ಾಳ�

2023 ತುಮಕೂರು �ಡುವಳಲು �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾವ�ೇ�ೆ�ೆ

2024 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ�� ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ��

2025 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ೌ�ಪ�ರ �ೌ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೌ�ಪ�ರ

2026 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� ಸಂ�ಾಪ�ರ ಸಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸಂ�ಾಪ�ರ

2027 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� ಮೂಡಲ�ೋ��ಾಳ� ಮೂಡಲ�ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮೂಡಲ�ೋ��ಾಳ�

2028 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ೊಸೂರು �ಕ��ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೊಸೂರು

2029 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

2030 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ಾನಂ� �ಾನಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾನಂ�

2031 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ೊಡ��ೊಸೂರು �ೊಡ��ೊಸೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಡ��ೊಸೂರು

2032 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ಾಲಸಂದ� �ಾಲಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಲಸಂದ�

2033 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ತ��ಾನಹ�� �ತ��ಾನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ತ��ಾನಹ��

2034 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� �ೆ.�ಾಲಸಂದ� �ಾಲಸಂದ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಲಸಂದ� �ಾಳ�

2035 ತುಮಕೂರು �ಾಲಸಂದ� ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ�� ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಂಚ�ೊಂಡನಹ��

2036 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಕಂ�ಾಳಪ�ರ ಕಂ�ಾಳಪ�ರ ಕಂ�ಾಳಪ�ರ

2037 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಹನುಮಂತನಗರ ಹನುಮಂತನಗರ ಹನುಮಂತನಗರ

2038 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಅ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಅ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ� �ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

2039 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಕ�ಾ�ಣಪ�ರ ��ೕಕಂಠಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೕಕಂಠಯ�ನ�ಾಳ�
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2040 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ �ೈದ� �ಾ� �ಾಳ� �ೈದ� �ಾ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈದ� �ಾ� �ಾಳ�

2041 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ವ�ೇರಪ�ರ ವ�ೇರಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ವ�ೇರಪ�ರ

2042 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಕ�ಾ�ಣಪ�ರ ಕ�ಾ�ಣಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ಾ�ಣಪ�ರ

2043 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಕಣ�ಕು�ೆ� ಕಣ�ಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಣ�ಕು�ೆ�

2044 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಯ�ಾದಹ�� ಯ�ಾದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಯ�ಾದಹ��

2045 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ �ೋ�ಾಪ�ರ �ೋ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಾಪ�ರ

2046 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾಪ�ರ

2047 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಬಳ��ೆ�ೆ ಬಳ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಳ��ೆ�ೆ

2048 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ

2049 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ

2050 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ ಕಣ�ಕು�ೆ� �ಾಸರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಸರಹ��

2051 ತುಮಕೂರು ಬಳ��ೆ�ೆ �ೈದ� �ಾ� �ಾಳ� �ೈದ� �ಾ� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈದ� �ಾ� 
�ಾಳ�

2052 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಅಗಳಗುಂ�ೆ ಅಗಳಗುಂ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಗಳಗುಂ�ೆ�ಾಳ�

2053 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಅಗಳಗುಂ�ೆ ಅಗಳಗುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಗಳಗುಂ�ೆ

2054 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಬ�ಾ�ಪ�ರ ರಂಗ�ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ರಂಗ�ಾಯಕನ�ಾಳ�

2055 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಕ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೆ�ೕನಹ��

2056 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� �ೆತ�ಲೂರು �ೆತ�ಲೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆತ�ಲೂರು

2057 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� �ೋ��ಾ�ೋನಹ�� �ೋ��ಾ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾ�ೋನಹ��

2058 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಬುಗುಡನಹ�� ಬುಗುಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬುಗುಡನಹ��

2059 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬ�ಾ�ಪ�ರ

2060 ತುಮಕೂರು ಬುಗುಡನಹ�� ಮು��ೆ�ೆ ಮು��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮು��ೆ�ೆ

2061 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಾಯಕನ�ಾಳ� �ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಯಕನ�ಾಳ�

2062 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಡುಗನಹ�� �ಡುಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಡುಗನಹ��

2063 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ೆಟ�ದ�ೕತಕಲು� �ೆಟ�ದ�ೕತಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಟ�ದ�ೕತಕಲು�

2064 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ೆಂ�ೕಹ�� �ೆಂ�ೕಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂ�ೕಹ��

2065 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� ಅಜ��ೈ�ೇನಹ�� ಅಜ��ೈ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಜ��ೈ�ೇನಹ��



1-5�ೇತರಗ� 1-7/1-8�ೇತರಗ� 8�ೇತರಗ�
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�ಾಲೂ�ಕು

2066 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಾ��ೇನಹ�� �ಾ��ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ��ೇನಹ��

2067 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ೋ��ಾಳ� �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�

2068 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಾ��ೆಕುಂ�ೆ �ಾ��ೆಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�

2069 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ೕತಕಲು� �ೕತಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕತಕಲು�

2070 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಕ�ಲು� �ಕ�ಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ�ಲು�

2071 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೇನಹ��

2072 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� �ಾಲು�ೊಂಡನಹ�� �ಾಲು�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ಾಲು�ೊಂಡನಹ��

2073 ತುಮಕೂರು �ೕತಕಲು� ��ೇ�ೊಡ��ಾ� ��ೇ�ೊಡ��ಾ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇ�ೊಡ��ಾ�

2074 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ವರ ಹುಚ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹುಚ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2075 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ೕ��ಾಸಪ�ರ ��ೕ��ಾಸಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೕ��ಾಸಪ�ರ

2076 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ವರ ����ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ����ೌಡನ�ಾಳ�

2077 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ೊಮ�ನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಹ��

2078 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ವರ ವಡ�ರಹ��

2079 ತುಮಕೂರು ��ವರ ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2080 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ವರ ��ವರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ವರ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ��ವರ

2081 ತುಮಕೂರು ��ವರ ಗರುಡನ�ಾಯಕನ�ಾಳ�

2082 ತುಮಕೂರು ��ವರ ಪ�ೆ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ�

2083 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ೋ�ಂದ�ಾಜಪ�ರ �ೋ�ಂದ�ಾಜಪ�ರ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ೋ�ಂದ�ಾಜಪ�ರ

2084 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾಯಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಯಪ�ರ

2085 ತುಮಕೂರು ��ವರ ನಂ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

2086 ತುಮಕೂರು ��ವರ ಈ�ಗರ �ಾಳ�

2087 ತುಮಕೂರು ��ವರ ವಡ�ರ�ಾಳ�

2088 ತುಮಕೂರು ��ವರ ರ�ೆ��ಾಳ�

2089 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ೊಮ�ನಹ�� �ಾಳ� �ೊಮ�ನಹ���ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ೊಮ�ನಹ���ಾಳ�

2090 ತುಮಕೂರು ��ವರ ��ವರ �ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ�

2091 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ಾ�ಮುದ�ನಹ�� �ಾ�ಮುದ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಮುದ�ನಹ��
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2092 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ಾ�ಾಪ�ರ �.ಎ.�ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ.�ಾಳ�

2093 ತುಮಕೂರು ��ವರ �ಾ�ಮುದ�ನಹ�� �.ಎ�.�ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ�.�ಾಳ�

2094 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �ೊಮ�ನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಹ��

2095 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� ಕ���ಾಳ� ಕ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ���ಾಳ�

2096 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� ವರದನಹ�� ವರದನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ವರದನಹ��

2097 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� ಕುರುಗುಂದ ಕುರುಗುಂದ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುರುಗುಂದ

2098 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �ೋಲು�ಾರನಹ�� �ೋಲು�ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋಲು�ಾರನಹ��

2099 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �ದರಕ�ೆ� �ದರಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದರಕ� �ೆ

2100 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ

2101 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ

2102 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �ಾಸಲು �ಾಸಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಸಲು

2103 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� ಮಸ�� ಮಸ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಸ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಮಸ��

2104 ತುಮಕೂರು ಮಸ�� �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊರಟ�ೆ�ೆ

2105 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಅದ�ಾಪ�ರ ಅದ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅದ�ಾಪ�ರ

2106 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಮಲ�ಸಂದ� ಮಲ�ಸಂದ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಲ�ಸಂದ� �ಾಳ�

2107 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ�
ಮಲ�ಸಂದ� 
ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

2108 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ��ಾ�ಥ�ನಗರ ��ಾ�ಥ�ನಗರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾ�ಥ�ನಗರ

2109 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� �ಾಲನೂರು �ಾಲನೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಲನೂರು

2110 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ವಡ�ರಹ��

2111 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� �ಾಲನೂರು �ಾಳ�

2112 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಮಲ�ಸಂದ� �ೊ��ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ��ಹ��

2113 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ�
ಮಲ�ಸಂದ� �ೊಳ��ೆ�ೆ 

�ಾವ�

2114 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಕುಂಕುಮನಹ�� ಕುಂಕುಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಂಕುಮನಹ��

2115 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಮಲ�ಸಂದ� ಮಲ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಲ�ಸಂದ�

2116 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� ಹಬ�ತ�ನಹ�� ಹಬ�ತ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹಬ�ತ�ನಹ��
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2117 ತುಮಕೂರು ಮಲ�ಸಂದ� �ಾಲನೂರು �ಾಲನೂರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಲನೂರು

2118 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ ಬಸವಪಟ�ಣ ಬಸವಪಟ�ಣ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಸವಪಟ�ಣ

2119 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ ಬಸವಪಟ�ಣ ಕ�ೇಕ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೇಕ� �ಾಳ�

2120 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ ಬಸವಪಟ�ಣ �.ಎಂ.�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎಂ.�ಾಳ�

2121 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ ಅಯ�ನ�ಾಳ� ಅಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಯ�ನ�ಾಳ�

2122 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ �ೊ�ೇಕಲು� �ೊ�ೇಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೇಕಲು�

2123 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ �ೖ�ಾಳ �ೖ�ಾಳ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೖ�ಾಳ

2124 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ �ಾದ�ೊಂಡನಹ�� �ಾದ�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ಾದ�ೊಂಡನಹ��

2125 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ �ಾ�ತ �ಾ�ತ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ತ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ತ

2126 ತುಮಕೂರು �ೖ�ಾಳ ಪಂ�ತನಹ�� ಪಂ�ತನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಪಂ�ತನಹ��

2127 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ
ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ

2128 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ಕ�ೕ�ೆ�ೆ ಕ�ೕ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೕ�ೆ�ೆ

2129 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ರುಮಲ�ಾಳ� �ರುಮಲ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ರುಮಲ�ಾಳ�

2130 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ಉ�ಾ�ರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಉ�ಾ�ರ�ಾಳ�

2131 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ೇ�ೆ �ಕ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2132 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ಕಲ�� ಕುಂ�ೆ ಕಲ�� ಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಲ�� ಕುಂ�ೆ

2133 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಾಮ�ೊಂಡನಹ�� �ಾಮ�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ಾಮ�ೊಂಡನಹ��

2134 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ��ೇ�ೊಟು��ೆ�ೆ ��ೇ�ೊಟು��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇ�ೊಟು��ೆ�ೆ

2135 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ��ೇಗುಂಡಗಲು� ��ೇಗುಂಡಗಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇಗುಂಡಗಲು�

2136 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ

2137 ತುಮಕೂರು �ಕ��ೊಟು��ೆ�ೆ ��ಾಂ �ಾ� �ಾಳ� ��ಾಂ �ಾ� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾಂ �ಾ� 
�ಾಳ�

2138 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಕುರು�ೕರಯ�ನಹ�� ಕುರು�ೕರಯ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುರು�ೕರಯ�ನಹ��

2139 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ �ೇವರಹ�� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವರಹ��

2140 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಸಹ��

2141 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಮ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ� �ೇನಹ��

2142 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಕುಚ�ಂ� ಕುಚ�ಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಚ�ಂ�
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ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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2143 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅರ�ೆ�ೆ

2144 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಕುಚ�ಂ��ಾಳ� ಕುಚ�ಂ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಚ�ಂ��ಾಳ�

2145 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ �ಮ��ಾಪ�ರ �ಮ��ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ��ಾಪ�ರ

2146 ತುಮಕೂರು ಅರ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ ಅರ�ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅರ�ೆ�ೆ

2147 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ��ಾ�ವ�ತನಹ�� ��ಾ�ವ�ತನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾ�ವ�ತನಹ��

2148 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� �ಮ��ಾಯಕನಹ�� �ಮ��ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ��ಾಯಕನಹ��

2149 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� �ೇವ�ಾಯನದುಗ� �ೇವ�ಾಯನದುಗ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವ�ಾಯನದುಗ�

2150 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಕದರನಹ�� ಕದರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕದರನಹ��

2151 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಆಲದಮರದ �ಾಳ� ಆಲದಮರದ �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಆಲದಮರದ �ಾಳ�

2152 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ��

2153 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಅನುಪನಹ�� ಅನುಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅನುಪನಹ��

2154 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ಜನಪನಹ�� ಜನಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜನಪನಹ��

2155 ತುಮಕೂರು ಅ�ೇಗುಜ�ನಹ�� ದುಗ�ದಹ�� ದುಗ�ದಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ದುಗ�ದಹ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ದುಗ�ದಹ��

2156 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ� �ೇವರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವರಹ��

2157 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ� �ೆ�ೆ�ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ೆ�ೕ�ಾಳ�

2158 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಚ��ಗಪ�ನ�ಾಳ� ಚ��ಗಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಚ��ಗಪ�ನ�ಾಳ�

2159 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಸಮುದ�ನಹ�� ಸಮುದ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸಮುದ�ನಹ��

2160 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಆ�ಾರ�ಾಳ�

2161 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಸಮುದ�ನಹ�� �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�

2162 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು �ದ�ಪ�ನ�ಾಳ� �ದ�ಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದ�ಪ�ನ�ಾಳ�

2163 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು �ೆ. �ೊಲ�ರಹ�� �ೆ. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ. �ೊಲ�ರಹ��

2164 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು �ೋ��ಾಳ� �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�

2165 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಅ�ಯೂರು ಅ�ಯೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ�ಯೂರು

2166 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಕರ��ೆ�ೆ ಕರ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕರ��ೆ�ೆ
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಕರ��ೆ�ೆ 

�ಾವ�

2167 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ�

2168 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಗುಲಗಂ�ಹ�� ಗುಲಗಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗುಲಗಂ�ಹ��
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2169 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು ಕ�ೆ��ೊಲ�ಹ�� ಕ�ೆ��ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೆ��ೊಲ�ಹ��

2170 ತುಮಕೂರು ಅ�ಯೂರು �ಾಕನಹ�� �ಾಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಕನಹ��

2171 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ ಅ�ೆ�ೕನಹ�� ಅ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ�ೆ�ೕನಹ��

2172 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ ಕಳ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಕಳ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಳ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ�

2173 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ ನರ�ಾಪ��ೆ ನರ�ಾಪ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನರ�ಾಪ��ೆ

2174 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ
�ೋ��ಾಳ�  
(ವಡ�ರ�ಾಳ�)

�ೋ��ಾಳ�  (ವಡ�ರ�ಾಳ�)
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ��ಾಳ�  
(ವಡ�ರ�ಾಳ�)

2175 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ �ೊಸಹ�� �ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಸಹ��

2176 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ ಊರು�ೆ�ೆ ಊರು�ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಊರು�ೆ�ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಊರು�ೆ�ೆ

2177 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ �ೆ�ಾ�ಕ �ೆ�ಾ�ಕ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ಾ�ಕ

2178 ತುಮಕೂರು ಊರು�ೆ�ೆ ಕುಪ��ರು ಕುಪ��ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಪ��ರು

2179 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ ಊ���ೆ�ೆ ಊ���ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಊ���ೆ�ೆ

2180 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ಾತಘಟ� �ಾತಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾತಘಟ�

2181 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ೆಟ�ರ�ಾಳ� �ೆಟ�ರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಟ�ರ�ಾಳ�

2182 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ೇ�ನಹ���ಾಳ� �ೇ�ನಹ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇ�ನಹ���ಾಳ�

2183 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ೆ���ೆಟ�ಲಹ�� �ೆ���ೆಟ�ಲಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ���ೆಟ�ಲಹ��

2184 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ದ��ಂಗಯ�ನ�ಾಳ� �ದ��ಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದ��ಂಗಯ�ನ�ಾಳ�

2185 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ಾಗಯ�ನ�ಾಳ� �ಾಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಗಯ�ನ�ಾಳ�

2186 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ ಗುಂ�ನ�ಾಳ� ಗುಂ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗುಂ�ನ�ಾಳ�

2187 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ೊ��ೇಹ�� �ೊ��ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ��ೇಹ��

2188 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ
�ಾಕು� �ಾ� 

�ಾಳ�
�ಾಕು� �ಾ� �ಾಳ�

ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಕು� �ಾ� 
�ಾಳ�

2189 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ ಊ���ೆ�ೆ ಊ���ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಊ���ೆ�ೆ

2190 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ �ಾತಘಟ� �ಾತಘಟ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾತಘಟ�

2191 ತುಮಕೂರು ಊ���ೆ�ೆ ಕುರು�ೇಲು ಕುರು�ೇಲು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುರು�ೇಲು

2192 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �ಕ��ೊಡ�ಕಲು� �ಕ��ೊಡ�ಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೊಡ�ಕಲು�

2193 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ ಅಪ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಅಪ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಪ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2194 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �ಂ�ೋನಹ�� �ಂ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ೋನಹ��
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2195 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �ಕ�ಗುಂಡಗಲು� �ಕ�ಗುಂಡಗಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ�ಗುಂಡಗಲು�

2196 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �ಂ�ಾಪ�ರ �ಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ಾಪ�ರ

2197 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ ಓಬ�ಾಪ�ರ ಓಬ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಓಬ�ಾಪ�ರ

2198 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �.�ೊಮ�ನಹ�� �.�ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಮ�ನಹ��

2199 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ ��ಗ ��ಗ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಗ

2200 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ ��ೇ�ೊಡ�ಕಲು� ��ೇ�ೊಡ�ಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇ�ೊಡ�ಕಲು�

2201 ತುಮಕೂರು ಓಬ�ಾಪ�ರ �ೕತಕಲು� �ಾಳ� �ೕತಕಲು� �ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕತಕಲು� �ಾಳ�

2202 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೇರ�ಾಪ�ರ �ೇರ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇರ�ಾಪ�ರ

2203 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು ಅಣ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಅಣ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಣ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2204 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೈರಸಂದ� �ೈರಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈರಸಂದ�

2205 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾ�ಪ�ರ

2206 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ಾಯಕನ�ಾಳ� �ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಯಕನ�ಾಳ�

2207 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು ಐ�ಾಪ�ರ ಐ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಐ�ಾಪ�ರ

2208 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೈತರ�ಾಳ� �ೈತರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈತರ�ಾಳ�

2209 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೈ�ಾಪ�ರ �ೈ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈ�ಾಪ�ರ

2210 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು ಗು��ಾಲಸಂದ� ಗು��ಾಲಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗು��ಾಲಸಂದ�

2211 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು ಹರಳ�ರು ಹರಳ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹರಳ�ರು

2212 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೊ���ೆ�ೊಲ�ಹ�� �ೊ���ೆ�ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ���ೆ�ೊಲ�ಹ��

2213 ತುಮಕೂರು ಹರಳ�ರು �ೌತು�ಾರನಹ�� �ೌತು�ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೌತು�ಾರನಹ��

2214 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು �ೆಬೂ�ರು �ೆಬೂ�ರು ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಬೂ�ರು ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ೆಬೂ�ರು

2215 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಸಂಗ�ಾಪ�ರ ಸಂಗ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸಂಗ�ಾಪ�ರ

2216 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಕ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ�ೆ��ೆ

2217 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ನರ�ಾಪ��ೆ ನರ�ಾಪ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನರ�ಾಪ��ೆ

2218 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು �ೆಬೂ�ರು �ೆಬೂ�ರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಬೂ�ರು

2219 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಹುಚ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2220 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು �ೇ�ಾವ� �ಾ�ೋ�

2221 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು �ದ��ಾಯಕನ�ಾಳ�
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2222 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ���ಾಯಕನ �ಾಳ�

2223 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು �ೇ�ೆ� �ಾಳ�

2224 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಪ�ಟ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2225 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಕ�ೕಲಕ�ಮ�ನ�ಾಳ�

2226 ತುಮಕೂರು �ೆಬೂ�ರು ಮರ�ಗರ �ಾಳ�

2227 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೊನ��ೆ�ೆ �ೊನ��ೆ�ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊನ��ೆ�ೆ

2228 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ಾಮನಹ�� �ಾಮನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಮನಹ��

2229 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೊನ��ೆ�ೆ ಮಜ�ೆ �ೋ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಜ�ೆ �ೋ��ಾಳ�

2230 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೆಟ��ದ�ಯ�ನ�ಾಳ� �ೆಟ��ದ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಟ��ದ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2231 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ ಕಲು��ಾಳ� ಕಲು��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಲು��ಾಳ�

2232 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ��ೕ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಹ��

2233 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ ��ಾ�ಪ�ರ ��ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ಾ�ಪ�ರ

2234 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ಾಮಯ�ನ�ಾಳ�

2235 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ ��ೕ��ಾಸಪ�ರ

2236 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ಂಗನ�ಾಳ� �ಂಗನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂಗನ�ಾಳ�

2237 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೊನ��ೆ�ೆ �ೊನ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊನ��ೆ�ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ೊನ��ೆ�ೆ

2238 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ ಮುಳ�ಕುಂ�ೆ ಮುಳ�ಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮುಳ�ಕುಂ�ೆ

2239 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ಾಮನಹ�� �ಾಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಮನಹ��

2240 ತುಮಕೂರು �ೊನ��ೆ�ೆ �ೇಗೂರು �ೇಗೂರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇಗೂರು

2241 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ �ೊನು���ೆ �ೊನು���ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊನು���ೆ

2242 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ �ೊನು���ೆ �ೊನು���ೆ ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊನು���ೆ

2243 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ ಅ�ೇಹ�� ಅ�ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅ�ೇಹ��

2244 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ �ರುಪಸಂದ� �ರುಪಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ರುಪಸಂದ�

2245 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ �ೕರ�ಾಯಕನಹ�� �ೕರ�ಾಯಕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕರ�ಾಯಕನಹ��

2246 ತುಮಕೂರು �ೊನು���ೆ �ೋಳಂಬ�� �ೋಳಂಬ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋಳಂಬ��

2247 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ೊಳಕಲು�

2248 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ಗಳರ�ಾಳ� �ಗಳರ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಗಳರ�ಾಳ�
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2249 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

2250 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ೋ�ೇನಹ�� �ೋ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ� ೕೆನಹ��

2251 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ಗಂಗಸಂದ� ಗಂಗಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗಂಗಸಂದ�

2252 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ೊಳಕಲು� �ೊಳಕಲು� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಳಕಲು�

2253 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ಂ�ೕ�ಾಳ�

2254 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ೊಲ�ರಹ��

2255 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ಹು� �ೇನಹ�� ಹು� �ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹು� �ೇನಹ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಹು� �ೇನಹ��

2256 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ನರುಗನಹ�� ನರುಗನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನರುಗನಹ��

2257 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� �ಾ�ಾವರ �ಾ�ಾವರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾವರ

2258 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ಏ.�ೆ.�ಾವ� ಏ.�ೆ.�ಾವ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಏ.�ೆ.�ಾವ�
ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ೊನು�ಡು�ೆ 

�ಾ�ಂ� �ೕ��

2259 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ನರುಗನಹ�� �ಾಳ� ನರುಗನಹ�� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನರುಗನಹ�� 
�ಾಳ�

2260 ತುಮಕೂರು �ೊಳಕಲು� ಬ�ೇ�ಾ� �ಾಳ� ಬ�ೇ�ಾ� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬ�ೇ�ಾ� 

�ಾಳ�

2261 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ��ೆ ಅಗಳ�ೋ�ೆ ಅಗಳ�ೋ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಗಳ�ೋ�ೆ

2262 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ��ೆ ಪ�ಟ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಪ�ಟ�ಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಪ�ಟ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2263 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ��ೆ �ೆ�ೆ��ೆ �ೆ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ೆ��ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ,�ೆ�ೆ��ೆ

2264 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ��ೆ ವ�ೊ�ೕ� ವ�ೊ�ೕ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ವ�ೊ�ೕ�

2265 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ��ೆ �ೆ�ೆ��ೆ �ೆ�ೆ��ೆ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ೆ��ೆ

2266 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಳ� �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ� �ೇನಹ�� �ಾಳ�

2267 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ಲ�ಣಸಂದ� ಲ�ಣಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಲ�ಣಸಂದ�

2268 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ರಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ರಂಗಯ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ರಂಗಯ�ನ�ಾಳ�

2269 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊಡ��ಾರಂ��ಾಳ� �ೊಡ��ಾರಂ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಡ��ಾರಂ��ಾಳ�

2270 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಲು�ೊಸಹ�� �ಾಲು�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಲು�ೊಸಹ��

2271 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ನಂ�ಹ�� ನಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ನಂ�ಹ��

2272 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊಂ�ಾಪ�ರ �ೊಂ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಂ�ಾಪ�ರ

2273 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ೆ�ೕನಹ��

2274 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೈ�ಾಳ �ೈ�ಾಳ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈ�ಾಳ
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2275 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊಡ��ಾರಂ� �ೊಡ��ಾರಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಡ��ಾರಂ�

2276 ತುಮಕೂರು �ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ಕಂಭತ�ನಹ�� ಕಂಭತ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಂಭತ�ನಹ��

2277 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ �.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ

2278 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ೈ�ೇನಹ�� �ೈ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೈ�ೇನಹ��

2279 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಕುಡುವನಕುಂ�ೆ �ಕ��ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ೊಲ�ಹ��

2280 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಾ�ೕನಹ�� �ಾ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೕನಹ��

2281 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಬ��ಕು�ೆ� �ಾಂತಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಂತಪ�ರ

2282 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಬ��ಕು�ೆ� ಬ��ಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬ��ಕು�ೆ�

2283 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಕುಡುವನಕುಂ�ೆ ಕುಡುವನಕುಂ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕುಡುವನಕುಂ�ೆ

2284 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಸಲಹ�� �ಸಲಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಸಲಹ��

2285 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ೆ.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ �ೆ.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.�ಾಮಕೃ�ಾ�ಪ�ರ

2286 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ೊಡ��ೊಲ�ಹ�� ಜ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಜ���ಾಳ�

2287 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ವಡ�ರ�ಾಳ�

2288 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಗರಗದಕು�ೆ� ಗರಗದಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗರಗದಕು�ೆ�

2289 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಗರಗದಕು�ೆ� �ಾಳ� ಗರಗದಕು�ೆ� �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗರಗದಕು�ೆ� �ಾಳ�

2290 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಾ�ಾವರ �ಾ�ಾವರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾವರ

2291 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಮ�ಸಂದ� �ಮ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ�ಸಂದ�

2292 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೇನಹ��

2293 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� ಕಣಕು�ೆ� ಕಣಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಣಕು�ೆ� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಕಣಕು�ೆ�

2294 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ೊಡ��ೊಲ�ಹ�� �ೊಡ��ೊಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಡ��ೊಲ�ಹ��

2295 ತುಮಕೂರು ಕಣಕು�ೆ� �ಾ�� �ಾ� �ಾಳ� �ಾ�� �ಾ� �ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�� �ಾ� 
�ಾಳ�

2296 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು ಎ�.�ೊಲ�ರಹ�� ಎ�.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಎ�.�ೊಲ�ರಹ��

2297 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು ಬಸಪ�ನ�ಾಳ� ಬಸಪ�ನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬಸಪ�ನ�ಾಳ�

2298 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು �ೌರ�ೊಂಡನಹ�� �ೌರ�ೊಂಡನಹ��
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ೌರ�ೊಂಡನಹ��

2299 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು �ೆಸೂ�ರು �ೆಸೂ�ರು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಸೂ�ರು

2300 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು �ೋ�ಹ�� �ೋ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಹ��
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2301 ತುಮಕೂರು �ೆಸೂ�ರು �ೆಂಪನ�ೊ�ೆ�ೕ� �ೆಂಪನ�ೊ�ೆ�ೕ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂಪನ�ೊ�ೆ�ೕ�

2302 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ಾಚನಹ�� �ಾಚನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಚನಹ��

2303 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

2304 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ೊಮ�ನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಹ��

2305 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ಂಗನಹ�� �ಂಗನಹ�� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂಗನಹ�� �ಾ�ೋ�

2306 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು ಕಲ�ಹ�� ಕಲ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕಲ�ಹ��

2307 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ೆಸರಮಡು �ೆಸರಮಡು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಸರಮಡು

2308 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ಾಚನಹ�� �ಾಚನಹ�� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಚನಹ��

2309 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �.ಎ�.�ಾಳ� �.ಎ�.�ಾಳ� ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ�.�ಾಳ�

2310 ತುಮಕೂರು �ೆಸರಮಡು �ೆಸರಮಡು �ೆಸರಮಡು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಸರಮಡು

2311 ತುಮಕೂರು �ೋರ �ೋರ �ೋರ ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋರ

2312 ತುಮಕೂರು �ೋರ ಕ���ೇನಹ�� ಕ���ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕ���ೇನಹ��

2313 ತುಮಕೂರು �ೋರ ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಮು�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮು�ೆ�ೕನಹ��

2314 ತುಮಕೂರು �ೋರ �ಾ���ಾಳ� �ಾ���ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ���ಾಳ�

2315 ತುಮಕೂರು �ೋರ ಹ�ಯಪ�ನಹ�� ಹ�ಯಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹ�ಯಪ�ನಹ��

2316 ತುಮಕೂರು �ೋರ ಹಂ�ಹ�� ಹಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹಂ�ಹ��

2317 ತುಮಕೂರು �ೋರ �ೆ.ಬತ�ಂದ� �ೆ.ಬತ�ಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.ಬತ�ಂದ�

2318 ತುಮಕೂರು �ೋರ �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� �ೆ.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ.�ೊಲ�ರಹ��

2319 ತುಮಕೂರು �ೋರ ಬ�ಹ�ಸಂದ� ಬ�ಹ�ಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬ�ಹ�ಸಂದ�

2320 ತುಮಕೂರು �ೋರ ��ೇಹ�� ��ೇಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೇಹ��

2321 ತುಮಕೂರು �ೋರ �ೋರ �ೋರ ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋರ

2322 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಗ��ೇನಹ�� ಗ��ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗ��ೇನಹ��

2323 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೆಟ�ಪ�ನಹ�� �ೆಟ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಟ�ಪ�ನಹ��

2324 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಯ�ಾ�ಪ�ರ

2325 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಂ�ಕ�ೆ� �ಾ�ೋ� �ಂ�ಕ�ೆ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ಕ� �ೆ �ಾ�ೋ�

2326 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ��
ಕರಡ�ೆ�ೆ 

ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�
ಕರಡ�ೆ�ೆ ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕರಡ�ೆ�ೆ 
ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�
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2327 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ�

2328 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ� ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ�

2329 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ರಹ��

2330 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೕಣಸಂದ� �ೕಣಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕಣಸಂದ�

2331 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಾರನಹ�� �ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾರನಹ��

2332 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.ಎ�.�ೊಸಹ�� �.ಎ�.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ�.�ೊಸಹ��

2333 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಕ��ಾರಂ� �ಕ��ಾರಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ಾರಂ�

2334 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ� ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕರ��ೆ�ೆ �ಾವ�

2335 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ದರಕ�ೆ� �ದರಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದರಕ�ೆ�

2336 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೊಮ�ನಕು�ೆ� �ೊಮ�ನಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಕು�ೆ�

2337 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಗ��ೇನಹ�� ಗ��ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗ��ೇನಹ��

2338 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೆಟ�ಪ�ನಹ�� �ೆಟ�ಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಟ�ಪ�ನಹ��

2339 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಯ�ಾ�ಪ�ರ

2340 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಂ�ಕ�ೆ� �ಾ�ೋ� �ಂ�ಕ�ೆ� �ಾ�ೋ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಂ�ಕ� �ೆ �ಾ�ೋ�

2341 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ��
ಕರಡ�ೆ�ೆ 

ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�
ಕರಡ�ೆ�ೆ ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕರಡ�ೆ�ೆ 
ಏ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

2342 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ಾ�ೕ�ೌಡನ�ಾಳ�

2343 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ� ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮು��ೆ�ೆ�ಾಳ�

2344 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ರಹ��

2345 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೕಣಸಂದ� �ೕಣಸಂದ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕಣಸಂದ�

2346 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಾರನಹ�� �ಾರನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾರನಹ��

2347 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �.ಎ�.�ೊಸಹ�� �.ಎ�.�ೊಸಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.ಎ�.�ೊಸಹ��

2348 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ಕ��ಾರಂ� �ಕ��ಾರಂ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ಾರಂ�

2349 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ದರಕ�ೆ� �ದರಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ದರಕ�ೆ�

2350 ತುಮಕೂರು ಗ��ೇನಹ�� �ೊಮ�ನಕು�ೆ� �ೊಮ�ನಕು�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಕು�ೆ�

2351 ತುಮಕೂರು ಗೂಳ�ರು ಗೂಳ�ರು ಗೂಳ�ರು ಸ.�ಾ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗೂಳ�ರು
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2352 ತುಮಕೂರು ಗೂಳ�ರು ಗೂ�ೆಹ��ೆ ಗೂ�ೆಹ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗೂ�ೆಹ��ೆ ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, ಗೂ�ೇಹ��ೆ

2353 ತುಮಕೂರು ಗೂಳ�ರು ಗೂಳ�ರು ಗೂಳ�ರು ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗೂಳ�ರು

2354 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಗಂ�ೋನಹ�� ಮ�ಮನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮ�ಮನ�ಾಳ�

2355 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೊಮ�ನಕು�ೆ� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ರಹ��

2356 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೆಂಬಳಲು �ಾಳ� �ೆಂಬಳಲು �ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂಬಳಲು �ಾಳ�

2357 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೕನಪ�ನಹ�� �ೕನಪ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕನಪ�ನಹ��

2358 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಗಂ�ೋನಹ�� ಗಂ�ೋನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗಂ�ೋನಹ��

2359 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�

2360 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೆಂಬಳಲು �ೆಂಬಳಲು ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆಂಬಳಲು

2361 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೆಂಬಳಲು �ೆ�ೆಬಂ��ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆ�ೆಬಂ��ಾಳ�

2362 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೋ�ಮುದ�ನಹ�� �ೋ�ಮುದ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೋ�ಮುದ�ನಹ��

2363 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� �ೕನಪ�ನಹ�� �ೕನಪ�ನಹ�� ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೕನಪ�ನಹ�� 
ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�

2364 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಸೂ�ೇನಹ�� ಸೂ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಸೂ�ೇನಹ��

2365 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಹುಣ�ೇಮರದ�ಾಳ� ಹುಣ�ೇಮರದ�ಾಳ�
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 
ಹುಣ�ೇಮರದ�ಾಳ�

2366 ತುಮಕೂರು ಗಂ�ೋನಹ�� ಗಂ�ೋನಹ�� �.�ೆ�.��ಾಲ
ಸ.ಉ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�.�ೆ�.��ಾಲ

2367 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� �ಮ��ಾಜನಹ�� �ಮ��ಾಜನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಮ��ಾಜನಹ��

2368 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಬುರುಡಘಟ� ಬುರುಡಘಟ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಬುರುಡಘಟ�

2369 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� �ಾ�ಾಜು�ನಹ�� �ಾ�ಾಜು�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾಜು�ನಹ��

2370 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಅಜ��ೊಂಡನಹ�� ಅಜ��ೊಂಡನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಜ��ೊಂಡನಹ��

2371 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಕು��ೆಂಪನಹ�� ಕು��ೆಂಪನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಕು��ೆಂಪನಹ��

2372 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ��ೊ�ೕನಹ�� ��ೊ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ��ೊ�ೕನಹ��

2373 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಹರಳಕ�ೆ� ಹರಳಕ�ೆ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಹರಳಕ� �ೆ

2374 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� �ೊಮ�ನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಮ�ನಹ��

2375 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೇನಹ�� ಸ.�ೌ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೇನಹ��

2376 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಮಷ�ಾಪ�ರ ಮಷ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಮಷ�ಾಪ�ರ

2377 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ಚ�ೆ�ೕನಹ�� ಚ�ೆ�ೕನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಚ�ೆ�ೕನಹ��
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2378 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� ರಂಗನ�ಾಳ� ರಂಗನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ರಂಗನ�ಾಳ�

2379 ತುಮಕೂರು �ಮ��ಾಜನಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� �.�ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �.�ೊಲ�ರಹ��

2380 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ ಗಂಗ�ಾಲ ಗಂಗ�ಾಲ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಗಂಗ�ಾಲ

2381 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ೊ�ಾ�ಪ�ರ �ೊ�ಾ�ಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊ�ಾ�ಪ�ರ

2382 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ
�ಾವ��ೆ�ೆ 
ಜ.�ಾ�ೋ�

�ಾವ��ೆ�ೆ ಜ.�ಾ�ೋ�
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾವ��ೆ�ೆ 
ಜ.�ಾ�ೋ�

2383 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ೊಂ�ಹ�� �ೊಂ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಂ�ಹ��

2384 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ಾಯಕನ�ಾಳ� �ಾಯಕನ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾಯಕನ�ಾಳ�

2385 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �. �ೊಲ�ರಹ�� �. �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �. �ೊಲ�ರಹ��

2386 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ ಅಮೃತ�� ಅಮೃತ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಮೃತ��

2387 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ ಅವ�ೕ�ಾಳ� ಅವ�ೕ�ಾಳ� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅವ�ೕ�ಾಳ�

2388 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ಾವ��ೆ�ೆ �ಾವ��ೆ�ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾವ��ೆ�ೆ

2389 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ೇವ�ಾಪ�ರ �ೇವ�ಾಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೇವ�ಾಪ�ರ

2390 ತುಮಕೂರು �ೇವ�ಾಪ�ರ �ಟ�ನಕು��ೆ �ಟ�ನಕು��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಟ�ನಕು��ೆ

2391 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ಾ�ೆ��ೆ �ಾ�ೆ��ೆ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ೆ��ೆ

2392 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ಾ�ಾವರ �ಾ�ಾವರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಾ�ಾವರ

2393 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೌ�ಹ�� �ೌ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೌ�ಹ��

2394 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೌ�ಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� �ೌ�ಹ�� �ೊಲ�ರಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೌ�ಹ�� �ೊಲ�ರಹ��

2395 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೆರುಮನಹ�� �ೆರುಮನಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೆರುಮನಹ��

2396 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೊಟ�ಹ�� �ೊಟ�ಹ�� ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ೊಟ�ಹ��

2397 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ ಅಸ�ೕಪ�ರ ಅಸ�ೕಪ�ರ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, ಅಸ�ೕಪ�ರ

2398 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ಕ��ಾರವಂಗಲ �ಕ��ಾರವಂಗಲ ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, �ಕ��ಾರವಂಗಲ

2399 ತುಮಕೂರು �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ �ೊಡ��ಾರವಂಗಲ
ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�ೆ, 

�ೊಡ��ಾರವಂಗಲ

2400 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 1. �ೊಂಡ�� 1 �ೊಂಡ��

2401 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 1 �ಾಳನಕ�ೆ� 1
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಳನಕ

�ೆ�
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�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
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�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2402 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 2 �ೊಪ�ನಹ�� 2
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊಪ�ನ

ಹ��

2403 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 3 ಕಲು��ೋರನಹ�� 3
�.ಎ�.�.ಎ�.ಕಲು�

�ೋರನಹ��

2404 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 4 �ೊಂಡ���ೇ�

2405 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 5 �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

2406 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 2 ಕ��ೊಂಡನಹ�� 4
�.ಎ�.�.ಎ�.ಕ��ೊಂ

ಡನಹ��

2407 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 3 ಹ��ಾರನಹ�� 5
�.ಎ�.�.ಎ�.ಹ��ಾರ

ನಹ��

2408 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 4 �ೊಂಬರನಹ��

2409 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 6 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2410 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 7 �.�ೊಲ�ರಹ�� 6
�.ಎ�.�.ಎ�.�.�ೊಲ�

ರಹ��

2411 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 5 �.�ೆ��ಹ�� 7
�.ಎ�.�.ಎ�.�.�ೆ��ಹ

��

2412 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 6 �ಮ�ನಹ�� 8
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಮ�ನ

ಹ��

2413 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 8 �ಾಲು�ೇವರಹ�� 9
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಲು

�ೇವರಹ��

2414 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 9 ಕುರುಬರಹ��

2415 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 10 ಬಂಟರಹ��

2416 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 7 �ಕ��ೊ�ಾಘಟ� 10
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಕ��ೊ

�ಾಘಟ�
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ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2417 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 8 �ೊಡ��ೊ�ಾಘಟ�

2418 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 11 �ದ�ನಹ�� 11
�.ಎ�.�.ಎ�.�ದ�ನಹ

��

2419 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 2.ಸಂ��ೆ �ೊಸಹ�� 9 ಸಂ��ೆ �ೊಸಹ��

2420 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 12 �.�ಾಳ� 12
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�.�.

�ಾಳ�

2421 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 13 ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ�� 13
�.ಎ�.�.ಎ�.ಎಂ.�ೊ

ಲ�ರಹ��

2422 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 14 ಎ�.�ೊಲ�ರಹ��

2423 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 15 �.�ಾಳ� 14 �.ಎ�.�.ಎ�.�.�ಾಳ�

2424 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 16 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2425 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 17 �ಾರತ�ಮನಹ��

2426 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 10 ಅಂಗ�ೇಖನಹ��

2427 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 18 ಬಸ�ಾಪ�ರ 15
�.ಎ�.�.ಎ�.ಬಸ�ಾ

ಪ�ರ

2428 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 19 ಬಸ�ಾಪ�ರ�ಾ�ೋ�

2429 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 20 ಬಸ�ಾಪ�ರದಹ�� 16
�.ಎ�.�.ಎ�.ಬಸ�ಾ

ಪ�ರದಹ��

2430 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 21 �ೊಡ�ಹ�� 17
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊಡ�ಹ

��

2431 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 11 �ೊಸೂರು

2432 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 12 ಕುರುಬರಹ��

2433 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 22 ಕುರುಬರಹ�� �ೊಪ�

2434 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 23 ದಶರಥಪ�ರದಹ�� 18
�.ಎ�.�.ಎ�.ದಶರಥ

ಪ�ರದಹ��
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�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2435 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 24 ��ೕ��ಾಸಪ�ರದಹ��

2436 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 25 �ೊಪ�ದ�ಾಳ�

2437 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 13 ಕುರುಬರಹ��

2438 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 26 �ೆ.�ೊಪ�

2439 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 14 ಹ�ೇಸಂ��ೆ 19
�.ಎ�.�.ಎ�.ಹ�ೇಸಂ

��ೆ

2440 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 27 ಹಂಪ�ಾಪ�ರ

2441 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 28 �ೆ�ೆ�ೋ�

2442 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 29 ಛತ��ೇ�ೆ�ಾವ�

2443 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 15 ��ೇನಹ��

2444 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 16 ಬಸವ�ಾಗರ �.�ಾವ�

2445 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 3.ದಂ�ನ�ವರ 17 ದಂ�ನ�ವರ -

2446 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 30 ಅಂ��ಾನಗರ

2447 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 31 �.�ೊಸೂರು

2448 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 18 ಅರ�ೆ�ೆ 20 �.ಎ�.�.ಎ�.ಅರ�ೆ�ೆ

2449 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 19 ದುಂಡ

2450 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 32 ಲಕ�ಸಂದ� 21
�.ಎ�.�.ಎ�.ಲಕ�ಸಂ

ದ�

2451 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 33 ವಡ�ರಹ��

2452 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 34 �ೋ�ಹ�� 22
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೋ�ಹ

��

2453 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 35 �ೆ�ೆ��ಾಳ�

2454 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 20 �ಂಗಪ�ರ

2455 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 21 ��ಾ�ಪ�ರ 23
�.ಎ�.�.ಎ�.��ಾ�ಪ�

ರ

2456 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 36 ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�
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ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 
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ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 
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�ಾಲೂ�ಕು

2457 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 4.ಅಮ�ಸಂದ� 22 ಅಮ�ಸಂದ� 24
�.ಎ�.�.ಎ�.ಅಮ�

ಸಂದ�

2458 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 23 ��ಯನಹ��

2459 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 37 ಅಮ�ನಹ��

2460 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಗುಂ��ಾವ�

2461 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

2462 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 24 ಆ�ತ�ಪಟ�ಣ

2463 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 25 ಅಪ�ಸಂದ� 25
�.ಎ�.�.ಎ�.ಅಪ�ಸಂ

ದ�

2464 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 38 ಅಪ�ಸಂದ�

2465 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 26 �ಾಕುವ�� 26
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಕುವ

��

2466 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 39 �ಾಕುವ���ಾಳ� 27
�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.�ಾಕುವ���ಾಳ�

2467 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 27 �ಾರಸಂದ�

2468 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 40 ಗುಡ�ದ�ಯ�ನ�ಾಳ�

2469 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 41 ರಂಗನಹ��

2470 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 28 ಹಡವನಹ��

2471 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 42 �ೆ�.�ೊಲ�ರಹ��

2472 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 29 �ೊ�ೆ�ನಹ��

2473 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 30 �ೆಗ��ೆ

2474 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 31 �.�ೊಸಹ�� 28
�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.�.�ೊಸಹ��
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�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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�ಾಲೂ�ಕು

2475 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 43 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ� 29
�.ಎ�.�.ಎ�.ಜನ�ಾ

�ಾ�ೋ�

2476 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 5 ಹು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ 32 ಹು�ೆ�ೕ�ೆ�ೆ

2477 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 44 �ಾ���ನಗರ

2478 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 33 �ಾಸಲು 30 �.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಸಲು

2479 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 34 ಜಕ�ನಹ�� 31
�.ಎ�.�.ಎ�.ಜಕ�ನಹ

��

2480 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 35 ಹ��ಹ�� (�ೕಚನಹ��) 32
�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.ಹ��ಹ��

2481 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 45 ಹ��ಹ�� �ೊ ಹ�� 33
�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.ಹ��ಹ�� �ೊ ಹ��

2482 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 36 �ಾಯಸಂದ� 34
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಯ

ಸಂದ�

2483 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 46 ಎ.�ೆ.�ಾ��ೇ�

2484 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 37 �ಾ�ೇನಹ��

2485 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 47 �ಾ�ೇನಹ�� �ೊ ಹ��

2486 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 38 �.ಮಂ�ೇನಹ�� 35
�.ಎ�.�.ಎ�.�.ಮಂ

�ೇನಹ��

2487 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 48 �.ಮಂ�ೇನಹ�� �ೊ ಹ��

2488 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 39 �ಾಮ�ಹ�� 36
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಮ�

ಹ��

2489 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 49 �ಾಮ�ಹ��ಬ�ಾವ�ೆ

2490 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 40 �ೆ.�ೊಪ� 37 �.ಎ�.�.ಎ�.�ೆ.�ೊಪ�

2491 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 50 ಕು�ಗು��ಾಳ�

2492 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 51 �ೊಸಕ�ೆ�

2493 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 41 �ಾ��ೆಹ��

2494 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 42 ಬ� �ೇಕ�ೆ� 38
�.ಎ�.�.ಎ�.ಬ� �ೇಕ

�ೆ�
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ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2495 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 43 ಹ��ೊಂಡನಹ��

2496 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 44 �ಾ��ೆಹ��

2497 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 52 �ಾ��ೆಹ���ಾಳ�

2498 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 53 �ಾ��ೆಹ�� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

2499 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 54 �ಾ��ೆಹ�� ಎ.ಎಂ.�ಾವ�

2500 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 6 ಸಂ��ೆ 45 ಸಂ��ೆ

2501 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 55 �ೆ.�.�ಾಳ�

2502 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 56 ಬಂ��ೊಪ�ಲು

2503 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 57 �ಐ.�.�ಾಳ�

2504 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 46 �ಾಘ�ೇವನಹ�� 39
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಘ�ೇ

ವನಹ��

2505 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 58 �ಾ�ಮಸಂದ�

2506 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 59 �ೊರವನಹ��

2507 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 60 ತಳ�ಾರನಹ��

2508 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 61 �ೆ�ೆ�ೋ�

2509 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 47 �ಾಲು�ೊಂಡನಹ��

2510 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 48 �ಾ���ೊಂಡನಹ��

2511 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 62 �ೋ��ಾಳ�

2512 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 63 ಮ�ೆ�ೕನಹ��

2513 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 64 ಮ�ೆ�ೕನಹ���ಾಳ�

2514 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 49 �ಂಗಸಂದ� 40
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಂಗಸಂ

ದ�

2515 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 65 ಒಂ��ಾಳ�

2516 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 50 �ೕರ�ಾಗರ

2517 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 51 �ೕರ�ಾಗರ�ೆ�ೆ�ಾವ�
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ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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�ಾಲೂ�ಕು

2518 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 52 ಯಲ�ದ�ಾ� 41
�.ಎ�.�.ಎ�.ಯಲ�ದ

�ಾ�

2519 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 53 �ಾ�ಡರಹ��

2520 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 66 �ಾ�ಡರಹ���ಾವ�

2521 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 54 ಅಕ�ಳಸಂದ� 42 43

�.ಎ�.�.ಎ�.ಅಕ�ಳ

ಸಂದ� 

�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�.ಅಕ�

ಳಸಂದ�Àæ

2522 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 67 ಅಕ�ಳಸಂದ� �ೊ ಹ�� 44
�.ಎ�.�.ಎ�.ಅಕ�ಳ

ಸಂದ� �ೊ ಹ��

2523 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 55 �ೋ�ನ�ೆ�ೆ

2524 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 68 �ೋ�ನ�ೆ�ೆ �ೊ ಹ�� 45
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೋ�ನ

�ೆ�ೆ �ೊ ಹ��

2525 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 7. ಆ�ೇ�ೆ�ೆ 56 ಆ�ೇ�ೆ�ೆ

2526 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 69 ಆ�ೇ�ೆ�ೆ�ಾಳ� 46
�.ಎ�.�.ಎ�.ಆ�ೇ�ೆ�ೆ

�ಾಳ�

2527 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 70 �ಾಯಕನಘಟ� 47
�.ಎ�.�.ಎ�. 

�ಾಯಕನಘಟ�

2528 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 71 �ೋ��ಾ�ೋ�

2529 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 57 �ೊ�ೆ�ಾ�ನಹ��

2530 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 72 �ೊ�ೆ�ಾ�ನಹ��

2531 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 73 ಭೂವನಹ��

2532 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 74 ಭೂವನಹ���ಾಳ�

2533 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 75 ಭೂವನಹ���ಾ�ೆ

2534 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 76 �.�ೊಲ�ರಹ��

2535 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 58 ಗು�ೆ�ೕನಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

2536 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 77 �ೆಸ�ರ�ಾಳ� 48
�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.�ೆಸ�ರ�ಾಳ�

2537 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 78 ಗಂ�ಾಧರನಗರ

2538 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 79 ಗಂ�ಾಪ�ರ

2539 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 59 ಮ�ಾ�ಘಟ� 49
�.ಎ�.�.ಎ�.ಮ�ಾ�ಘ

ಟ�

2540 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 80 ಮ�ಾ�ಘಟ� ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

2541 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 60 �ೊ�ಾ�ಘಟ�

2542 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 81 �ೊ�ಾ�ಘಟ��ೇ�

2543 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 61 �ೋ�ೕನಹ�� 50
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೋ�ೕ

ನಹ��

2544 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 82 �ೋ�ೕನಹ�� �ಾಲ� 51

�.ಎ�.�.ಎ�f.J¯ï.¦

.J¸ï.�ೋ�ೕನಹ�� 

�ಾಲ�

2545 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 83 ಎ�.�ೊಲ�ರಹ��

2546 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 84 �ೋ�ೕನಹ�� �ೇ�

2547 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 85 ವಡ�ರ�ಾಳ�

2548 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 8.ದ�ೆ�ೕಘಟ� 62 ದ�ೆ�ೕಘಟ�

2549 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 86 ಇಂ��ಾನಗರ 53
�.ಎ�.�.ಎ�.ಇಂ��ಾ

ನಗರ

2550 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 63 �ೊ��ೕ�ೆ�ೆ 52
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊ��ೕ�ೆ

�ೆ

2551 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 87 ಬುರು�ೇ�ೊಸಹಳ�

2552 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 64 ಗೂರಲಮಠ

2553 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 88 ಎ.ಮ�ೆ�ೕನಹ�� 54
�.ಎ�.�.ಎ�.ಎ.ಮ�ೆ�ೕ

ನಹ��

2554 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 89 ಆಲದಹ�� 55
�.ಎ�.�.ಎ�.ಆಲದಹ

��
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�ಾಲೂ�ಕು

2555 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 65 �ಂಡು�ಾರನಹ�� 56
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಂಡು

�ಾರನಹ��

2556 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 66 �ೕಚನಹ�� 57
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೕಚನಹ

��

2557 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 90 �ೕಚನಮಹ�� 58
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೕಚನಹ

��î¥ÀÄgÀ

2558 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 67 �ೆನಕನ�ೆ�ೆ

2559 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 91 ಅ�ೆಹ�� 59 �.ಎ�.�.ಎ�.ಅ�ೆಹ��

2560 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 92 �ೆಂ�ೇ�ೆ�ೆ 60
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೆಂ�ೇ�ೆ

�ೆ

2561 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 93 �ೆಂ�ೇ�ೆ�ೆ �ೊಸೂರು 61
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೆಂ�ೇ�ೆ

�ೆ �ೊಸೂರು

2562 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 94 �ೊಡ�ೇಘಟ�

2563 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 95 �ಕ��ೆನಕನ�ೆ�ೆ

2564 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 9.ಮುತು�ಗದಹ�� 68 ಮುತು�ಗದಹ��

2565 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 69 �ಕ�ಪ�ರ 62 �.ಎ�.�.ಎ�.�ಕ�ಪ�ರ

2566 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 96 ನಂ�ಕ�ೆ��ೆ 63
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ನಂ�ಕ

�ೆ��ೆ

2567 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 70 �ಾಗ�ಾಪ�ರ

2568 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 97 �ೆ.�ೊಸಹ�� 64
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೆ.�ೊಸ

ಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

2569 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 71 �ೇವ�ಾಯಕನಹ�� 65 66

�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ೇವ

�ಾಯಕನಹ��- 

�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�.�ೇ

ವ�ಾಯಕನಹ��

2570 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 72 �ೆಂ��ೆ�ೆ 67 �.ಎ�.�.ಎ�.�ೆಂ��ೆ�ೆ

2571 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 98 ���ಾನಹ��

2572 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 73 �ಾ�ಹ�� 68
�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ಾ�ಹ

��

2573 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 99 �ೆಡ�ನಕ�ೆ�

2574 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 100 ಮದ�ನಹ�� 69
�.ಎ�.�.ಎ�.ಮದ�ನಹ

��

2575 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 74 ಒ�ೆ�ೕ�ಾಗಸಂದ�

2576 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 101 ಅಂ�ೇಡ�ರನಗರ

2577 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 10 �ಾ�ನ�ೆ�ೆ 75 �ಾ�ನ�ೆ�ೆ

2578 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 76 ಮು��ೆ�ೆ

2579 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 77 �ಾ�ಡರಹ�� 70
f.J¯ï.¦.J¸ï.�ಾ�ಡರಹ

��

2580 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 78 ಕರ��ೆ�ೆ 71 f.J¯ï.¦.J¸ï.ಕರ��ೆ�ೆ

2581 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 102 ಹರಳಹ��

2582 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 79 �ಾಡಸೂರು 72
�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ಾಡ

ಸೂರು

2583 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 103 �ಾಡಸೂರು�ೇವ�ಾ�ನ

2584 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 80 �ಾ�ಾಪ�ರ

2585 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 81 �ೕ��ೊಳ�ೇರಹ��

2586 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 104 ಮುದು��ಾರನಹ��

2587 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 105 �ೆ.�.ನಗರ

2588 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 82 ಇ� �ೇನಹ���ಾವ�



1-5�ೇತರಗ� 1-7/1-8�ೇತರಗ� 8�ೇತರಗ�

ಷ�ಾ

5

ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 
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�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2589 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 11 ಕಣತೂರು 83 ಕಣತೂರು

2590 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 84 �ೆ.�ಾ�ನಹ��

2591 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 106 �ೆ.�ೊಸೂರು

2592 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 85 �ೆ.�ೇ�ನಹ�� 73
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೆ.�ೇ�

ನಹ��

2593 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 86 �ೆ.ಗಂಗನಹ��

2594 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 87 �ೕಲನಹ�� 74
�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ೕಲನ

ಹ��

2595 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 107 ಎ.�ೆ.�ಾ�ೋ�

2596 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 108 ಈ�ಗರ�ಾಳ�

2597 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 88 ಮುದ�ನಹ��

2598 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 109 ಎಂ.�ೊಸೂರು

2599 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 110 ಎಂ.�ೊಲ�ರಹ��

2600 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 111 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2601 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 112 ಲ����ಾಮನ�ಾಳ� 75
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ಲ����ಾ

ಮನ�ಾಳ�

2602 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 89 ಆಲದಹ�� 76
�.ಎ�.�.ಎ�.ಆಲದಹ

��

2603 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 113 �ೋ�ಾಲಪ�ರ

2604 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 90 ಅಬುಕನಹ�� 77
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ಅಬುಕನ

ಹ��

2605 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 114 ಬಸ�ೇಶ�ರ ನಗರ 78
�.ಎ�.�.ಎ�.§ಬಸ�ೇ

ಶ�ರ ನಗರ
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�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2606 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 115 �ೊಸ�ೆ�ೆ

2607 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 12 �ಾಯಸಂದ� 91 �ಾಯಸಂದ�

2608 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ  116 �ೆ.�.�ಾ�ೋ�

2609 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 117 ಜ�ಾಧನಪುರ 79
�.ಎ�.�.ಎ�.ಜ�ಾಧ

ನಪ�ರ

2610 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 92 �ೊಡ��ೆ���ೆ�ೆ

2611 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 118 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2612 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 119 �ರುಮಲಪ�ರ

2613 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 93 ಕಲು��ಾಗ�ೕಹ�� 80
�.ಎ�.�.ಎ�.PÀ®Äè£ÁUÀ

wÃºÀ½î

2614 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 94 ಆನಡಗು 81
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ಆನಡ

ಗು

2615 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 120 ಹಂ��ೋ��ಾಳ�

2616 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 95 �ಕ��ೆ��ೕ�ೆ�ೆ 82
�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ಕ��ೆ

��ೕ�ೆ�ೆ

2617 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 13 ವಡವನಘಟ� 96 ವಡವನಘಟ� 83
�.ಎ�.�.ಎ�. 

ವಡವನಘಟ�

2618 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ  121 ಕಪ��ರು

2619 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 97 ಅಂಗ��ೆ�ೆ 84
�.ಎ�.�.ಎ�ï. 

ಅಂಗ��ೆ�ೆ

2620 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 98 �.ಎಂ.�.ಹ��

2621 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 99 �ೇರಲಕ�ೆ� 85
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ೇರಲಕ�ೆ�

2622 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 122 ಎ�.�ೆ.�.ಹ�� 86
�.ಎ�.�.ಎ�ï.�ೇರಲ

ಕ�ೆ��ೊ ಹ��

2623 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 100 �ಾ�ಲಹ�� 87
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ಾ�ಲಹ��
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2624 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 123 �ಾ�ಲಹ�� �ೊ ಹ��

2625 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 124 �ಾ�ಲಹ�� �ೇ�

2626 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 101 ಮಲ��ೇವನಹ�� 88
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ಮಲ��ೇ

ವನಹ��

2627 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 125 ಮಲ��ೇವನಹ��

2628 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 102 ಹರಳಹ�� 89
�.ಎ�.�.ಎ�.ಹರಳಹ

��

2629 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 103 ಮುಗಳ�ರು

2630 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 126 ಮುಗಳ�ರು �ೊ ಹ�� 90
�.ಎ�.�.ಎ�.ಮುಗ

ಳ�ರು �ೊ ಹ��

2631 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 127 �ಡ�ನ�ಾಳ�

2632 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 128 ತುಂ�ೇಪ�ರ 91
�.ಎ�.�.ಎ�.vÀÄA¨ÉÃ¥À

ÄgÀ

2633 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 104 ಆಯರಹ�� 92
�.ಎ�.�.ಎ�ಆಯರಹ

��

2634 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 129 ಆಯರಹ�� �ೊ ಹ��

2635 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

2636 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ s14 �ೊರವನಹ�� 105 �ೊರವನಹ�� 93

 

�.ಎ�.�.ಎ�¸ÉÆgÀªÀ£À

ºÀ½î

2637 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 130 �ೊರವನಹ�� �ೊ ಹ��

2638 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 131 �ೊರವನಹ�� �ಾ��

2639 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ

2640 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 106 �ೊ��ನಹ�� 95
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊ��

ನಹ��

2641 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 132 ತೂ�ನಕ�ೆ�
�.ಎ�.�.ಎ�ï.ತೂ�ನ

ಕ�ೆ�

2642 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 107 �ೊಣ�ೆ�ೆ
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�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2643 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 133 �ೊಣ�ೆ�ೆ �ೊ ಹ�� 96
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊಣ�ೆ

�ೆ �ೊ ಹ��

2644 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 134 ಕಂ�ಹ��

2645 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 108 ಜ�ೆಯ

2646 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 135 �ಮ��ಾಪ�ರ

2647 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 136 �ಗಳರ�ಾಳ� 101
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಗಳರ

�ಾಳ�

2648 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 109 �ಾ�ೕಹ�� 97 98

�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾ�ೕಹ

��- 

�.ಯು.ಎ�.�.ಎ� 

�ಾ�ೕಹ��

2649 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 137 �ಂ�ೇಹ��

2650 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 110 �ೊಮ�ರ�ೇವನಹ��

2651 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 138 �ೊಮ�ರ�ೇವನಹ���ೇ� 99
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೊಮ�ರ

�ೇವನಹ���ೇ�

2652 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 139 �ೊಮ�ರ�ೇವನಹ�� �ೊ ಹ��

2653 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 140 �ಂ�ೇಹ��

2654 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 111 �ೆ�ೆ�ರ�ೇರಹ�� 100
�.ಎ�.�.ಎ�.�ೆ�ೆ�ರ

�ೇರಹ��

2655 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 112 �ೋ��ಾಗಸಂದ�

2656 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 141 �ೇ�ಾವ� �ಾ�ೋ�

2657 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 142 ಕಲ�ತರು ಆಶ�ಮ

2658 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 15 ಅ�ೆಮ�ೆ�ೕನಹ�� 113 ಅ�ೆಮ�ೆ�ೕನಹ��

2659 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 143 ಅ�ೆಮ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ ಹ�� 102
�.ಎ�.�.ಎ�.ಅ�ೆಮ

�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ ಹ��

2660 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 144 ಎ.ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2661 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 114 �ಗ�ೇನಹ��
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�ಾಲೂ�ಕು

2662 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 145 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2663 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 115 �ಾ�ಮಸಂದ� 103
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ಾ�ಮಸಂದ�

2664 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 146 �ಾ�ಮಸಂದ� �ಾ�ೋ�

2665 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 147 �ಾ�ಮಸಂದ� ಹ��

2666 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 148 ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

2667 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 116 �ೋಪನಹ�� 104
�.ಎ�.�.ಎ�É 

�ೋಪನಹ��

2668 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 149 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2669 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 117 ಹು�ಕ�

2670 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 150 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2671 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 118 ಬ�ಹ��ೇವರಹ�� 105
�.ಎ�.�.ಎ� 

ಬ�ಹ��ೇವರಹ��

2672 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 119 ಹಳ�ದ�ೊಸಹ��

2673 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 151 ಲ���ೇವರಹ�� 106
�.ಎ�.�.ಎಸ����ೇವರ

ಹ��

2674 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 120 �ಾ�ಡರ�ೊಡ�ೕಹ�� 107
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ಾ�ಡರ�ೊಡ�ೕಹ��

2675 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ತಂಡಗ 121 ತಂಡಗ

2676 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 122 ವ�ೇರಹ��

2677 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 123 ವ�ೇರಹ���ಾವ�

2678 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 152 ಗ�ಪ�ರ
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�ಾಲೂ�ಕು

2679 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 124 �ೋ�ಾಲ

2680 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 125 �ೋ�ಂದಘಟ� 108
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ೋ�ಂದಘಟ�

2681 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 126 ಹುಣ�ೇಮರದಹ��

2682 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 127 �ಾರಪ�ನಹ�� 109
�.ಎ�.�.ಎ�ಾ�ರಪ�ನ

ಹ��

2683 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 128 �ಠಲ�ೇವರಹ�� 110
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ಠಲ�ೇವರಹ��

2684 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 129 ಚಂ�ಾ�ಪ�ರ 111
�.ಎ�.�.ಎ� 

ಚಂ�ಾ�ಪ�ರ

2685 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 130 �ಾದರಹ��

2686 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 153 �ಾದರಹ�� 112
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ಾದರಹ�� �ೊ ಹ��

2687 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 131 ಬಸವನಹ�� 113
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಬಸವನಹ��

2688 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 154 ರಂಗಹ��

2689 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 155 �ೋ�ಹ��

2690 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 156 �ೋ��ಾ�ೋ�

2691 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ಹ�� 132 �ಾ�ಹ��

2692 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 157 �ಾ�ಹ���ಾಳ� 114
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ಾ�ಹ���ಾಳ�

2693 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 133 ಆ�ೇ��ೆ 115
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಆ�ೇ��ೆ

2694 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 134 ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ

2695 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 158 ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ�ಾಳ�

2696 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 159 �ಶ��ಾಥಪ�ರ

2697 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 160 �.�ಾ�ೆ 116
�.ಎ�.�.ಎ� 

�ಶ��ಾಥಪ�ರ�ಾ�ೆ

2698 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 135 ಅ��ಣದಹ�� 117
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಅ��ಣದಹ��
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2699 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 136 ಸಂಗ�ಾಪ�ರ 118
�.ಎ�.�.ಎ� 
îಸಂಗ�ಾಪ�ರ

2700 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 161 �ೊ��ನಹ�� 119
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೊ��ನಹ��

2701 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 137 ��ೊ�ೕನಹ�� 120
�.ಎ�.�.ಎ� 
��ೊ�ೕನಹ��

2702 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 138 ಕಳ�ನ�ೆ�ೆ 121
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಕಳ�ನ�ೆ�ೆ

2703 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 162 ಕಳ�ನ�ೆ�ೆ�ೇ�

2704 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 163 ಕಳ�ನ�ೆ�ೆ �ೊ ಹ�� 122
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಕಳ�ನ�ೆ�ೆ �ೊ ಹ��

2705 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 139 �ಾ�ರನಹ��

2706 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 164 �ಾ�ರನಹ�� �ೊ ಹ��

2707 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 140 ಸುಂಕ�ಾಪ�ರ 123
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಸುಂಕ�ಾಪ�ರ

2708 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೋ�ತುಮಕೂರು 141 �ೋ�ತುಮಕೂರು

2709 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 165 ಕ�ೆ�ಹ��

2710 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 142 ಹು��ೆ�ೆ

2711 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 143 ಅಬಲಕ�ೆ�

2712 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 144 �ೆಡ�ೕಹ�� 124
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೆಡ�ೕಹ��

2713 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 145 ನಡುವನಹ�� 125
�.ಎ�.�.ಎ� 
ನಡುವನಹ��

2714 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 146 �ೇ�ಹ�� 126
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೇ�ಹ��

2715 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 147 ಕ�ೇಹ��

2716 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 166 ಕ�ೇಹ���ಾವ�
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2717 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 167 �ೆ.ಇ.�.�ಾ�ೋ�

2718 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 148 ಬಡಗರಹ�� 127 �.ಎ�.�.ಎಸ�ಡಗರಹ��

2719 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 149 �ಾಂ��ಾ�ಮ 128
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ಾಂ��ಾ�ಮ

2720 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಣಸಂದ� 150 �ಾಣಸಂದ� 129
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�À.�ಾ

ಣಸಂದ�

2721 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 168 �ಾಣಸಂದ��ಾಳ�

2722 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 151 ಹು�ಸಂದ� 130
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಹು�ಸಂದ�

2723 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 152 �ೊ��ನಹ�� 131
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೊ��ನಹ��î

2724 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 153 ಬಲ�ಾ�ಹ�� 132
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಬಲ�ಾ�ಹ��

2725 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 154 ಬುಗುಡನಹ�� 133
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಬುಗುಡನಹ��

2726 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 155 ಗುಳದಹ�� 134
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಗುಳದಹ��

2727 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 156 �ೋಮ�ಾಪ�ರ 135
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೋಮ�ಾಪ�ರ

2728 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 169 �ೇವರಹ�� 136
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೇವರಹ��

2729 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 170 �ೆಂಕ�ಾಪ�ರ 137
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೆಂಕ�ಾಪ�ರ

2730 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 171 �ೇವರಹ��

2731 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 157 ಕು��ೇನಹ��

2732 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 172 ಮ�ಾ��ಾಳ� 138
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಮ�ಾ��ಾಳ�

2733 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 173 �ೋ�ೇ�ೌಡನ�ಾಳ� 139
�.ಎ�.�.ಎ�ೊ�ೕ�ೇ�ೌ
ಡನ�ಾಳ�

2734 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 174 ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ

2735 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 175 ರಂಗ�ಾಥಪ�ರ�ಾ�ೋ�

2736 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 176 �ೆ.ವಡ�ರಹ��

2737 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 177 ಕು��ೇನಹ���ಾರಂ
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2738 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 158 ಎ.�ೊಸಹ��

2739 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 178 ಎ.�ೊಸಹ���ಾಳ�

2740 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 179 ಹ�ಜನ�ಾ��ೇ�

2741 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 180 �ೊರಮರ�ಾಳ�

2742 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೋಕಮ�ನಹ�� 159 �ೋಕಮ�ನಹ��

2743 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 181 �ೋಕಮ�ನಹ�� �ೊ ಹ��

2744 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 182
�ೋಕಮ�ನಹ�� 

ಜನ�ಾ�ಾ��ೇ�

2745 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 160 �ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ

2746 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 183 �ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ ಬ�ಾವ�ೆ

2747 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 161 �ೌ�ೇನಹ�� 140
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೌ�ೇನಹ��

2748 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 184 ಬಸವನಹ��

2749 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 185 �ೆಸ�ರ�ಾಳ�

2750 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 162 ಎ�.ಗಂಗನಹ�� 141
�.ಎ�.�.ಎ�.  
ಎ�.ಗಂಗನಹ��

2751 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 186 ಮಂ���ೇನಹ��

2752 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 187 ಎಂ.�ೆ.�.ಹ�� 142
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಎಂ.�ೆ.�.ಹ��

2753 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 163 ಎ�.ಮಂ�ೇನಹ��

2754 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 188 �ಾ�ಗರ�ಾಳ�

2755 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 189 ಹ��ಾಸನಹ��

2756 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 164 ಎ�.�ಾ�ನಹ�� 143
�.ಎ�.�.ಎ� 
ಎ�.�ಾ�ನಹ��
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2757 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 165 �ೋಳಘಟ� 144
�.ಎ�.�.ಎ� 
�ೋಳಘಟ�

2758 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 166 �ೋಳಘಟ��ಾವ�

2759 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 167 ಪ�ಂಡ�ೕಕನಹ�� 145
�.ಎ�.�.ಎ�  
ಪ�ಂಡ�ೕಕನಹ��

2760 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 190 �ೆಮ���ಾ�ಮ

2761 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 168 ಮುದ��ಾಪ�ರ 146
�.ಎ�.�.ಎ�.  
ಮುದ��ಾಪ�ರ

2762 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 169 ಅ�ೆ�ೕನಹ�� 147
�.ಎ�.�.ಎ�.ಅ�ೆ�ೕನಹ
��

2763 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 170 �ೕರಗುಂದ 148
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೕರಗುಂದ

2764 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 191 �ೕರಗುಂದ �ೊ ಹ��

2765 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 192 ಕಲ�ಪ�ನಹ��

2766 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 193 �ೇವರಮ�ೆ�ಾಳ� 149
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೇವರಮ�ೆ�ಾಳ�

2767 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ಾಳ�ೆ�ೆ 171 �ಾಳ�ೆ�ೆ

2768 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 194 ��ೇ�ೊಂ�ೕಹ�� 150
�.ಎ�.�.ಎ�. 
��ೇ�ೊಂ�ೕಹ��

2769 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 195 ಮು��ಂ�ಾ�ೋ�

2770 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 196 ಪ�ಟ��ಾ�ಹ��

2771 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 172 ಪ�ರ

2772 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 197 ಪ�ರದ�ಾಳ�

2773 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 198 ಪ�ರದ ಅಮು�ತಮಹ� �ಾವ�

2774 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 173 ಪ�ರದ ಅ�ಾ��ೆ�ೆ

2775 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 174 �.ಕ�ೆ��ೆ 151
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�. 
�.ಕ�ೆ��ೆ

2776 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 199 ಕ�ಾ��ೆ

2777 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 175 ಮಂ�ೕಕು�ೆ�
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�ಾಲೂ�ಕು

2778 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 176 �ೊಂ�ಹ�� 152
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೊಂ�ಹ��

2779 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 200 �.�ೊಲ�ರಹ�� 153
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�.�ೊಲ�ರಹ��

2780 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 177 �ೆಂಡೂರು 154 155

�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೆಂಡೂರು 
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೆಂಡೂರು

2781 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 201 �ೌ�ಂ� �ೋ� �ಾ�ೋ�

2782 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ ಮು�ಯೂರು 178 ಮು�ಯೂರು

2783 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 202 ��ೇ�ಾನಂದನಗರ 156
�.ಎ�.�.ಎ�. 
��ೇ�ಾನಂದನಗರ

2784 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 203 ಅ��ಕು� �ೆ�ಾಳ� 157
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಅ��ಕು� �ೆ�ಾಳ�

2785 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 204 ಆನಂದನ�ಾಳ�

2786 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 205 �ೊಂಬರಹ��

2787 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 179 ��ೕ�ಾಮಪ�ರ 158
�.ಎ�.�.ಎ�. 
��ೕ�ಾಮಪ�ರ

2788 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 206 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2789 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 207 ಆಶ�ಮ�ಾ�ೋ�

2790 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 208 �ೊ��ೕ�ೆ�ೆ

2791 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 209 �ೊ��ೕ�ೆ�ೆ�ಾಳ� 159
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೊ��ೕ�ೆ�ೆ�ಾಳ�å

2792 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 210 �ಾ�ಾಪಟ�ಣ

2793 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 180 �ಾಳಂ�ಹ��

2794 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 211 �ೊ�ೆ�ೕನಹ��

2795 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 212 �ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ೊ ಹ��

2796 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 181 ಎ�.ಗಂಗನಹ��
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ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು
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2797 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 213 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2798 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 182 ಬ� �ೇಕ�ೆ�

2799 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 214 �ೊಲ�ರಹ��

2800 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 183 ಎ�.�ೇ�ನಹ�� 160
�.ಎ�.�.ಎ�. 
¨ÉÃ«£ÀºÀ½îÃ

2801 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೊಡ�ೕಹ�� 184 �ೊಡ�ೕಹ��

2802 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 215 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2803 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 216 ಹಂ��ೋ��ಾಳ�

2804 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 217 ಮರಸರ�ೊ���ೆ

2805 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 185 ಸೂ�ೇ�ೆ�ೆ 161
�.ಎ�.�.ಎ�. 

ಸೂ�ೇ�ೆ�ೆ

2806 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 218 ಸೂ�ೇ�ೆ�ೆ�ಾಳ�

2807 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 186 �ೋಂ�

2808 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 219 �ಾ�ಾಳ 162
�.ಎ�.�.ಎ�. 

�ಾ�ಾಳ

2809 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 220 ಮರಸರ�ೊ���ೆ 163
�.ಎ�.�.ಎ�. 

ಮರಸರ�ೊ���ೆ

2810 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 221 �ೊಟೂ�ರನ�ೊ���ೆ

2811 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 187 �ಕ�ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 164
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಕ�ತು

ರು�ೇ�ೆ�ೆ

2812 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 222 ಇಂ�ಾ�ನಗರ

2813 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 188 �.�ೊಸಹ�� 165
�.ಎ�.�.ಎ�.      
 �.�ೊಸಹ��

2814 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 223 ಜನ�ಾ�ಾ�ೋ�

2815 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 190 �ೆ.ಕ�ೆ��ೆ 166
�.ಎ�.�.ಎ�.  
�ೆ.ಕ�ೆ��ೆ

2816 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 224 �ೆ.ಕ�ೆ��ೆ�ಾಳ�
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2817 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೆ���ೊಂಡನಹ�� 191 �ೆ���ೊಂಡನಹ��

2818 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 225 �ಾ�ರನಹ��

2819 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 226 ಹನು�ಾಪ�ರ

2820 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 192 �ೕ�ೇಹ��

2821 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 227 ಮುರ�ೕಕು�ೆ� 167
�.ಎ�.�.ಎ�..ಮುರ�ೕ

ಕು�ೆ�

2822 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 228 ಹನುಮಂತನಗರ

2823 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 229 �.�ೊ�ೆ�ೕ� �ೊ ಹ�� 171
GLPS �.�ೊ�ೆ�ೕ� �ೊ 

ಹ��

2824 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 230 ಮಗ�ದ�ಾಳ�

2825 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 231 ಮಲ��ೇವರಹ��

2826 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 232 �ದ�ರಹ�� 168   GLPS �ದ�ರಹ��

2827 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 233 ಚಟ�ನಹ�� 169   GLPS ಚಟ�ನಹ��

2828 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 193 �.�ೊ�ೆ�ೕ� 170   GLPS  �.�ೊ�ೆ�ೕ�

2829 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 234 �.�ೊ�ೆ�ೕ� �ಾಳ�

2830 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 235 �.�ೊ�ೆ�ೕ� �ೊ ಹ��

2831 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 194 �ೈ�ಾಥಪ�ರ

2832 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 236 �ೈ�ಾಥಪ�ರ�ಾಳ�

2833 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 195 ಇ���ೆಹ�� 172 + 173

GLPS ಇ���ೆಹ��       

     GULPS 

ಇ���ೆಹ��

2834 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 237 �ೆಟ�ದ�ಾಳ�

2835 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 238 ಕದರಯ��ಾಳ�

2836 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 239 ವಡ�ರ�ಾಳ�

2837 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 196 ಹರಳ�ೆ�ೆ

2838 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 240 ಮಲ��ೇವನಹ��

2839 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 197 ತುಯಲಹ��

2840 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 241 ತುಯಲಹ���ಾಳ�
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�ಾಲೂ�ಕು

2841 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 242 ತುಯಲಹ�� �ೊ ಹ��

2842 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 198 �ೆಂಕನಹ�� 174   GLPS  �ೆಂಕನಹ��

2843 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 199 ನ��ೆಹ�� 175   GLPS ನ��ೆಹ��

2844 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 200 ಯರ�ೇಹ�� 176
�.ಎ�.�.ಎ�. 

ಯರ�ೇಹ��

2845 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 201 ಕಡಲ�ಡದ�ಾವ�

2846 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 25 ಮ�ೆ�ೆಂಡೂರು 202 ಮ�ೆ�ೆಂಡೂರು 177
   GLPS 

ಮ�ೆ�ೆಂಡೂರು

2847 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 243 ಮ�ೆ�ೆಂಡೂರು

2848 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 203 �ತ�ಲ�ೊಪ�

2849 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 244 �ತ�ಲ�ೊಪ� �ೇ�

2850 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 204 �ೋ�ಹ�� 178    GLPS �ೋ�ಹ��

2851 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 205 ಅಜ�ನಹ��

2852 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 206 ಎ�.�.�ಾ�ಲ 179
�.ಎ�.�.ಎ�.ಎ�.�.
�ಾ�ಲ

2853 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 245 �ೆಟ�ರ�ಾಳ�

2854 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 246 �ೆಟ�ದ�ಾಳ�

2855 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 247 ಚ��ಗಯ�ನ�ಾಳ�

2856 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 248 ಆ�. ಎ�.�ಾಳ�

2857 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 249 ಎ.�.�ಾ�ೋ�

2858 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 250 ಎ�.�.�ಾಳ� 180
   GLPS 

ಎ�.�.�ಾಳ�

2859 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 251 ಎ�.�.�.�ೊ ಹ��
�.ಎ�.�.ಎ�.. 
ಎ�.�.�.�ೊ ಹ��

2860 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 207 ಗು�ೆ�ೕನಹ�� 181
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಗು�ೆ�ೕನಹ��

2861 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 208 �ಕ�ಮ��ೕ�ೆ�ೆ 182
�.ಎ�.�.ಎ�..�ಕ�ಮ
��ೕ�ೆ�ೆ

2862 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 209 �ೆ.�ೊ�ೆ�ೕ� 183
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ೆ.�ೊ�ೆ�ೕ�
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2863 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 210 ಕಣಕೂರು 184
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಕಣಕೂರು

2864 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 211 ಮಲೂ�ರು 186
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಮಲೂ�ರು

2865 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 252 ಮಲೂ�ರು �ಾಳ�

2866 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 212 �ೊಡ�ಮ��ೕ�ೆ�ೆ 187
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�.�ೊ
ಡ�ಮ��ೕ�ೆ�ೆ

2867 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 253 ಮ���ೆ�ಾಳ�

2868 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 254 �.ಎಂ.�.ಹ�� 188
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�.ಎಂ.�.ಹ��

2869 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 213 ಎ�.ಎಂ.�.ಹ�� 189
�.ಎ�.�.ಎ�..ಎಂ.�.ಹ
��

2870 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ �ೈತರ�ೊಸಹ�� 214 �ೈತರ�ೊಸಹ��

2871 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 215 ಅಂಬಲ�ೇವನಹ�� 190
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಅಂಬಲ�ೇವನಹ��

2872 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 216 ವರ�ಾಸಂದ� 191
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ವರ�ಾಸಂದ�

2873 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 255 ವರ�ಾಸಂದ��ೇ�

2874 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 256 �ಗಳರ�ಾಳ�

2875 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 257 �.�ೊಲ�ರಹ�� 192
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�.�ೊಲ�ರಹ��

2876 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 217 ದುಮ�ನಹ�� 193
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ದುಮ�ನಹ��

2877 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 258 �ಂಬಹ��

2878 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 259 ಅರಕನಕ�ೆ� 194
�.ಯು.ಎ�.�.ಎ�. 
ಅರಕನಕ�ೆ�

2879 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 218 �ಾಮನಹ�� 195
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�ಾಮನಹ��

2880 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 219 ತರಮನ�ೋ�ೆ 196
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ತರಮನ�ೋ�ೆ

2881 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 260 �.�ೊಲ�ರಹ�� 197
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�.�ೊಲ�ರಹ��

2882 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 220 �ಕ��ೕರನ�ೆ�ೆ 198
�.ಎ�.�.ಎ�.ï 
�ಕ��ೕರನ�ೆ�ೆ

2883 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 221 ಡಣ�ಾಯಕನಪ�ರ 199
�.ಎ�.�.ಎ�.ಡಣ�ಾ
ಯಕನಪ�ರ
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ಕ�.ಸಂ
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 

�ೆಸರು

ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ 

ಕಂ�ಾಯ�ಾ�ಮಗಳ 
�ೆಸರು

ಕಂ�ಾಯ �ಾ�ಮದ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ 

ಜನವಸ�ಪ��ೇಶಗಳ �ೆಸರು

�ಾ�ಮ/ಜನವಸ� ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ��ನ �ೆ�ೆ�ೊ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ೆಸರು

�ಾಲೂ�ಕು

2884 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 261 ಡಣ�ಾಯಕನಪ�ರ�ಾವ� 200
�.ಎ�.�.ಎ�.ಡಣ�ಾ
ಯಕನಪ�ರ�ಾವ�

2885 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 222 �ೊಡ��ೕರನ�ೆ�ೆ

2886 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 262 �.�.�.ಹ�� 201
�.ಎ�.�.ಎ�.�.�.�.
ಹ��

2887 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 223 �ಾಮ�ಾಗರ 202
�.ಎ�.�.ಎ�.�ಾಮ�ಾ
ಗರ

2888 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 224 �ಠ�ಾಪ�ರ

2889 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 263 �ಠ�ಾಪ�ರ�ೇ�

2890 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 225 ಅಂ�ಹ��

2891 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 264 ಅಂ�ಹ���ೇ�

2892 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 226 ಮ�ೆ�ನಹ�� 203
�.ಎ�.�.ಎ�. 
ಮ�ೆ�ನಹ��

2893 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 227 ಮುತ�ಂದ�

2894 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 228 �.�ೊಪ� 204
�.ಎ�.�.ಎ�. 
�.�ೊಪ�


