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      ಕರರಟಕ ರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಗರಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ದರನಕ 01.01.2019        ರನದದ ಇದದ ನತ ನಗಮದ ಕಕನದದ ಕಛಕರ ಮತದತ ಶಖ ಕಛಕರಗಳಲ

   ಕಯರನವರಹಸದತತರದವ ಸಬಬ ನದಗಳ ಅನಕ ಅನಶ.
ಕ ಕಮ
ಸನಖಜ.

ಹದದ ಪದಧನ
ಕಛಕರ

ಶಖ
ಕಛಕರ

 ಎರವಲದ ಸಕವ/  ಅನಜ ಕತರವಜ ದ
ಮಕಲ

ಒಟದಟ

ಬನದರದವವ
ರದ

ಹಹಕಗರದವವ
ರದ

ಆಡಳತ
1 ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ -- -- 01 -- 01
2 ಉಪ ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ -- -- 01 -- 01
3 ಸಹಯಕ ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ 02 02 -- -- 04
4 ವಜ ವಸಸಪಕರದ 04 01 -- -- 05
5 ವಜ ವಸಸಪಕ ನರಕರಶಕರ ಆಪತ  ಕಯರದರರ 01 -- -- -- 01
6 ಸಹಯಕ ವಜ ವಸಸಪಕರದ 18 12 01 -- 31
7 ಹರಯ ರಕಘದಲಪಗರರದ 04 -- -- -- 04
8 ಹರಯ ಸಹಯಕರದ 25 20 -- -- 45
9 ರಕಘದಲಪಗರರದ 02 -- -- -- 02

10 ಮದಖಜ  ಬರಳಚದಚ ಗರರದ 02 -- -- -- 02
11 ಹರಯ ಬರಳಚದಚ ಗರರದ 03 02 -- -- 05
12 ಕರಯ ಸಹಯಕರದ 04 03 -- -- 07
13 ಆಯಯ ಶದಕಣ / ಹರಯ ಚಲಕರದ 05 -- -- -- 05
14 ರಲಯ ನಕ ದರರ ನಕರರದ 06 07 -- -- 13

ಒಟದಟ 76 47 03 -- 126
 ತನತದಕ (   ಸವಲ /  ವದದಜ ತ )

1 ಅಧಕಕಕ ಅಭಯನತರರದ 01 -- -- -- 01
2 ಕಯರಪಲಕ ಅಭಯನತರರದ - 02 01 -- 03
3 ಸಹಯಕ ಕಯರಪಲಕ ಅಭಯನತರ-1 03 05 -- 06 14
4 ಸಹಯಕ ಕಯರಪಲಕ ಅಭಯನತರ-2 01 04 -- 01 06
5 ಸಹಯಕ ಅಭಯನತರರದ 02 03 -- 01 06
6 ಹರಯ ರಕಖಕರದ -- 01 -- -- 01

ಒಟದಟ 07 15 01 08 31
ಒಟಟರ 83 62 04 08 157
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 ದರನಕ 01.01.2019        ರನದದ ಇದದ ನತ ನಗಮದ ಕಕನದದ ಕಛಕರ ಮತದತ ಶಖ ಕಛಕರಗಳಲ

  ಕಯರನವರಹಸದತತರದವ ಸಬಬ ನದಗಳ ಪಟಟ.
ಕ ಕ
ಸನ.

ಸನಖಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರ /  ನಕರರ ಹಸರದ   ಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸ ಳ

 ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ
1 1015  ಸಹಕಮಶಕಖರ ಬ.     (   ಸಕರರದನದ ಎರವಲದ

 ಸಕವಯ
                                 ಮಕಲ)

 ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

  ಉಪ ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ
1   ಮನಜದಳ ಹಚ. ಪ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

  ಸಹಯಕ ಪದಧನ ವಜ ವಸಸಪಕರದ
1 894   ಗಹಕಪರಥ ಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 658   ರಮಕಶ ಬಬದ ಜ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 426  ಚಕಯ ರನಗರಥ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
4 959  ಮಲಲ ಪಪ ಜ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ

ವಜ ವಸಸಪಕರದ
1 326  ರಹಡಮನ ಎಸ.ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 286  ಸಹಯರರರಯಣ ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 304  ರಮಪದಸದ ಜ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 390   ಸದಬಬ ರಮಯಜ ಎಸ.ಪ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
5 431   ಸದಬದಮಣಜ ಟ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ

ವಜ .ನ.   ರವರ ಆಪತ ಕಯರದರರ
1 723 ಸದದ ಪಪಜ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

 ಸಹಯಕ ವಜ ವಸಸಪಕರದ
1 549  ರದಕರಥ ಎನ. ಕ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 545   ವಜಯಕದಮರ ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 829  ಸದದಶರನ ಬ. ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 839  ಧನಕರ ಬಸವರಜ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
5 571   ಲನಗಕಗಡ ಎಸ.ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
6 547   ಸಸ ರರನಭ ಎಸ.ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
7 582   ಶಕಲಜ ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
8 591  ಮನಜದಳರಕವ ಜ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
9 722  ಸದಜತ ಎನ.ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
10 626   ರಗನನದ ಸ.ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
11 578  ದನಕಶ ಆರ. ಜವಳ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
12 324   ಸತಜ ವಕತ ಎಸ.ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
13 567   ಜಯರನ ಟ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
14 762   ಜಯಕದಮರ ಸ.ಎಲ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
15 751   ಚನದದಮಮ ಪ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.



3

ಕ ಕ
ಸನ.

ಸನಖಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರ /  ನಕರರ ಹಸರದ   ಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸ ಳ

16 756  ಎಲಜಬತ ಸಮತ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
17 768   ರರಯಣಸಸಮ ಎನ.ಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
18 1017   ವದಜಗಣಪತ ಕನಚದಗರ (   ಸಕರರದನದ ಎರವಲದ

 ಸಕವಯ
                                   ಮಕಲ)

 ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

19 557  ವನಕಟರರಯಣಸಸಮ ಜ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಪಕಣಜ
20 834   ರನಗಸಸಮ ಹಚ.ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ದವಣಗರ
21 764    ಶರತ ಕದಮರ ಪಕ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ತದಮಕಹರದ
22 470  ರವಕದಮರ ಎ. ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
23 838   ಯತಕಶಸ ರನ ಬ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
24 781  ರಜದ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
25 730 ಅನನತಪದಕಮ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
26 597 ಬಸವಲನಗಯಜ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
27 837   ರನಗಸಸಮ ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
28 786   ಜಡಯಪಪ ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
29 891  ರಗಲಕಮ ಕ. ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
30 482  ಲಕಮಣ ಟ. ರಹಕಗನ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
31 774  ಗಹಕರನಳ ಬ. ಜ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ

 ಹರಯ ರಕಘದಲಪಗರರದ
1 831   ಲಕಮರಕವಮಮ ಟ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 458  ರಹಜ ಕತರಣ ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 598 ಜಯರಕಲ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 733   ಲನಗಪಪ ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

 ಹರಯ ಸಹಯಕರದ
1 418   ರಮಚನದದಯಜ ಹಚ.ಆರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 763  ಮನಜದರಥ ಎನ. ರಯಕ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 617  ಗರಕಶ ಕ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 847  ರಗರಸಯಜ ಹಚ. ಬ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
5 758   ಗಹಕಹರ ಬಕಗನ ಕ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
6 861  ಈಶಸ ರನಭ ಕ. ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
7 618   ರದಕನವಸ ಟ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
8 761   ಸದಲಹಕಚರರಕವ ಕ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
9 568   ವನಕಟಕಶ ಪದಸದ ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
10 705   ರಮಯಜ ಬ. ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
11 873  ವನಜಕಮಮ ಆರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
12 1020  ಹರರತ ಸ. ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
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ಕ ಕ
ಸನ.

ಸನಖಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರ /  ನಕರರ ಹಸರದ   ಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸ ಳ

13 919  ರದಕನವಸಮಹತರ ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
14 504   ತಮಮ ಯಜ ಬ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
15 920   ಅನಲ ಕದಮರ ಬ. ರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
16 858  ಗಹಕಪಲಕವಷಣ ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
17 765  ಹತತರಕ ಎಸ. ಆರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
18 915   ರವಮಮ ಕ. ಬ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
19 849 ಪಟಟ ಮಹರಕವಯಜ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
20 1018  ದವಜ ಎನ. ಗಡ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
21 824   ತಜಗರಜದ ಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
22 988   ನರಸನಹಮಹತರ ಜ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
23 1008 ಗರಕಶ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
24 552  ರಧಕವಷಣ ವ.  ಚನನ ಸನದದ ಉಗದಣ, ಬನಗಳಹರದ.
25 503   ಶಮಣಣ ಎಸ.  ಚನನ ಸನದದ ಉಗದಣ, ಬನಗಳಹರದ.
26 713   ಷಣದಮ ಖ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಪಕಣಜ
27 698   ಕವಷಣ ಯಜ ಟ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ತದಮಕಹರದ
28 508 ಚಕಯರರಯಣಪಪ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ತದಮಕಹರದ
29 767   ಸನಜಯ ಬ.ಜ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ದವಣಗರ
30 936 ಸದನಕತರಕವ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
31 821  ಮಹಮಮ ದ ಇಸಮಯಲ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
32 995  ಸದದ ಲನಗಸಸಮ ಹಚ. ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
33 775   ಕಹಣಹಣ ರ ಎಸ. ಬ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
34 846   ನರನಜನ ಬ. ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
35 800  ಕಹಣಹಣ ರ ಬ. ಹಚ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
36 807   ಹರಕಮಠ ಪ. ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
37 900   ಉಪಧಜ ಎಸ.ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
38 806   ವರಕತಮಠ ಎಸ. ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
39 907  ಅಬದದ ಲ ರಹಕನ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
40 691   ಗದರದಲನಗಪಪ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
41 500   ತಮಮ ಶಟಟ ಟ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
42 769   ಹದಚಚ ರಯಪಪ ಯದ. ಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
43 798  ಮನಗಳ ಜ. ಭಟ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
44 958  ಮಹಕಶ ಹಚ. ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
45 337   ರಮಕವಷಣ ಎನ. ಕ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
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ಕ ಕ
ಸನ.

ಸನಖಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರ /  ನಕರರ ಹಸರದ   ಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸ ಳ

ರಕಘದಲಪಗರರದ
1 726   ಪಟಟ ಗನಗಮಮ ಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 914   ಸವತ ಕಮಮ ಕ. ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

 ಮದಖಜ ಬರಳಚದಚ ಗರರದ
1 592 ಸದದ ರಮದ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 384 ವಠಲರವ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

 ಹರಯ ಬರಳಚದಚ ಗರರದ
1 782  ರವಕದಮರ ಬ. ಎಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 728   ರಕಖ ಎಸ. ಹಚ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 738   ಮದರಳಧರ ಜ. ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 836  ನಮರಲ ವ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ತದಮಕಹರದ
5 736  ಮಹರಕವಪಪ ಕಹಟಗ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ.

 ಕರಯ ಸಹಯಕರದ
1 990   ಚನದದಶಕಖರ ಪ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 1004   ದಕಪ ವ. ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 1010   ಅನಲ ಕದಮರ ಹಚ. ಆರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 997   ಯಗಕಶ ಎನ.  ಚನನ ಸನದದ ಉಗದಣ, ಬನಗಳಹರದ.
5 989   ಆನನದ ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ.
6 992   ಭಕಮಕಶ ಎನ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
7 991   ಮಕಹನ ದಸ ಜ.   ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ.

 ಹರಯಚಲಕರದ
1 636   ವರದರಜದ ಆರ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 666 ಎಲನಗಕಷನ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 688  ಗಹಕಪಲ ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 624   ಲನಗಕಗಡ ಸ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
5 912   ಚನದದಶಕಖರ ಬ. ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

  ರಲಯ ನಕ ದರರ ನಕರರದ
1 816 ಲಕಮಮಮ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 509 ರರಯಣಸಸಮ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 875 ಬಲಮಮ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
4 554   ರಗರಜ ಕ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
5 994   ಗನಗಪಪ ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
6 996 ಸದಮತ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
7 1006   ಮವತದಜ ನಜಯ ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹರಹರ
8 639   ರಮಮಲಜ ಬ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
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9 632 ಜಯರಮಶಟಟ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
10 748  ಗಡಗಪಪ ಎಫ. ಮಕದರ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ.
11 551  ಅರವನದ ಎಸ. ಮಕಲಕರ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
12 884   ರಜಯ ಸದಲತ ನ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
13 993   ಲಕಮ ಕ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ

 ತನತದಕ ವಭಗ
  ಅಧಕಕಕ ಅಭಯನತರರದ /  ಮದಖಜ ಅಭಯನತರದ-

ಪದಭರ
1 870   ಜಗದಕಶ ಬ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

 ಕಯರಪಲಕ ಅಭಯನತರದ
1   ರವಕದಮರ ವ. (   ಸಕರರದನದ ಎರವಲದ

 ಸಕವಯಮಕಲ)
 ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

2 679 ಡ|| ಜಗದಕಶ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
3 672   ರಗಕಶ ಡ. ಹಚ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ

  ಸಹಯಕ ಕಯರಪಲಕ ಅಭಯನತರದ-1 & 2
(  ಸವಲ & ವದದಜ ತ)

1 685   ಶರಧರ ಹಚ. ಎನ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 683  ಜಗರನಥ ಟ. ಆರ.                 ಸ,ಕ.ಅ.-1 

(ವದದಜ ತ)
 ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

3 570   ಭಸಯ ರ ಗಣಕಶ ಎನ.             ಸ.ಕ.ಅ.-2 
(ವದದಜ ತ) 

 ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.

4 842   ವಶಸ ರಥ ಬ. ಎ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಪಕಣಜ
5 681   ರದಕನವಸ ಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ತದಮಕಹರದ
6 676  ರವಕದಮರ ಜ. ಹಚ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ರವಮಗಗ
7 669  ಕದಲಕಣರ ಜ. ಕ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
8 677   ದಯನನದ ಎನ. ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
9 526 ಶಕಖರ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
10 616  ಅಶಹಕಕ ಜ.   ಕಟವಕರ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
11 675  ವಕರಬಸಪಪ ಗದಡಯವರ  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
12 612   ಮದರಳಧರ ರವ ಎಸ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಳರ
13 522  ಸದನದರರಜ ಸ. ಪ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಬಳಗವ
14 464  ಷಫಕಕ ಅಹಮದ    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ KUIDFC

15 680   ಪದಕಶ ಎನ.    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ
ಕ.ಐ.ಎ.ಡ.ಬ.

16 686  ಗರಶಟಟ ಜ. ಎಸ.   ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ, 
ಬ.ಬ.ಎನ.ಪ.

17 678   ಸದರಕಶ ಬಬದ ಎ.    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ
ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.

18 843   ಯಶವನತರಜದ ಎನ.    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ
ಕ.ವ.ರ.ಸನಘ,
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19 671 ಸದಗಡ    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ
ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.

20 682   ರವಲನಗಪಪ ಹಚ. ಸ.    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ
ಕ.ಐ.ಎ.ಡ.ಬ.

  ಸಹಯಕ ಅಭಯನತರದ (  ಸವಲ / ವದದಜ ತ) 
(ವಭಗ-2)

1 670  ಮದಬಕರ ಬಕಗನ  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
2 584  ವನಕಟರಮಣಪಪ ಎಸ. ವ.  ಕಕನದದ ಕಛಕರ, ಬನಗಳಹರದ.
3 588   ಸಹಕಲಹಕನ ರಜದ ಕ.             ಸ.ಅ. (ವದದಜ ತ)  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ
4 611   ಚನನ ಬಸಪಪ ಸ. ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಮಕಸಹರದ
5 844  ಹರರಳ ಜ. ಬ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಕಲಬದರಗ
6 869   ರಗರಜದ ಎನ.    ಎರವಲದ ಸಕವಯಮಕಲ

ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.,
 ಹರಯ ರಕಖಕರದ

1 572   ಘಹಕಡಕ ಎನ. ಆರ.  ಕಕಗರಕ ವಸಹತದ, ಹದಬಬ ಳಳ.

======


