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      ಕರರರಟಕ ರರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗರರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ದರರನಕ 01.10.2018        ರನದದ ಇದದನತಕ ನಗಮದ ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ ಮತದತ ಶರಖರ ಕಛಕಕರಗಳಲಲ

   ಕರಯರನವರಹಸದತತರದವ ಸಬಬನದಗಳ ಅನಕ ಅನಶ.
ಕದಮ
ಸನಖಕಜ.

ಹದದಕದ ಪದಧರನ
ಕಛಕಕರ

ಶರಖರ
ಕಛಕಕರ

 ಎರವಲದ ಸಕಕವಕ/  ಅನಜ ಕತರವಜದ
ಮಕಲಕ

ಒಟದಟ

ಬನದರದವವ
ರದ

ಹಕಹಕಗರದವವ
ರದ

ಆಡಳತ
1 ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ   01  01
2 ಉಪ ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ     
3 ಸಹರಯಕ ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ 02 02   04
4 ವಜವಸರಸಪಕರದ 04 01   05
5 ವಜವಸರಸಪಕ ನದಕಕರಶಕರ ಆಪತ ಕರಯರದರರ 01    01
6 ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರದ 18 12 01  31
7 ಹರಯ ರಕಘದಲಪಗರರರದ 04    04
8 ಹರಯ ಸಹರಯಕರದ 26 21   47
9 ರಕಘದಲಪಗರರರದ 02    02

10 ಮದಖಜ ಬಕರಳಚದಚಗರರರದ 02    02
11 ಹರಯ ಬಕರಳಚದಚಗರರರದ 03 02   05
12 ಕರಯ ಸಹರಯಕರದ 04 03   07
13 ಆಯಯ ಶಕದಕಣ / ಹರಯ ಚರಲಕರದ 05    05
14 ರರಲಯರಕಕ ದರಕರ ರನಕರರದ 06 08   14

ಒಟದಟ 77 49 02  128
 ತರನತದಕ (   ಸವಲಲ /  ವದದಜತಲ )

1 ಅಧಕಕಕಕ ಅಭಯನತರರದ 01    01
2 ಕರಯರಪರಲಕ ಅಭಯನತರರದ 01 02 01  04
3 ಸಹರಯಕ ಕರಯರಪರಲಕ ಅಭಯನತರ-1 04 05  05 14
4 ಸಹರಯಕ ಕರಯರಪರಲಕ ಅಭಯನತರ-2 01 04  01 06
5 ಸಹರಯಕ ಅಭಯನತರರದ 02 03  01 06
6 ಹರಯ ರಕಕಖಕರದ  01   01

ಒಟದಟ 09 15 01 07 32
ಒಟರಟರಕ 86 64 03 07 160
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 ದರರನಕ 01.09.2018        ರನದದ ಇದದನತಕ ನಗಮದ ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ ಮತದತ ಶರಖರ ಕಛಕಕರಗಳಲಲ

  ಕರಯರನವರಹಸದತತರದವ ಸಬಬನದಗಳ ಪಟಟ.
ಕದ
ಸನ.

ಸನಖರಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರರ /  ರನಕರರ ಹಕಸರದ   ಕಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸಳ

 ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ
1 1015  ಸಕಹಕಮಶಕಕಖರಲ ಬ.     (   ಸಕರರರದನದ ಎರವಲದ

 ಸಕಕವಕಯ
                                 ಮಕಲಕ)

 ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

  ಉಪ ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ
----

  ಸಹರಯಕ ಪದಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರದ
1 894   ಗಕಹಕಪರರಥಲ ಸ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 658   ರಮಕಶಲ ಬರಬದ ಜ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 426  ಚಕಯರನಗರರಥ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
4 959  ಮಲಲಪಪ ಜ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ

ವಜವಸರಸಪಕರದ
1 326  ದಕಹಡಮನ ಎಸಲ.ಎನ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 286  ಸಹಯರರರರರಯಣ ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 304  ರರಮಪದಸರದಲ ಜ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 390   ಸದಬಬರರಮಯಜ ಎಸಲ.ಪ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 431   ಸದಬದಮಣಜ ಟ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ

ವಜ.ನ.   ರವರ ಆಪತ ಕರಯರದರರ
1 723 ಸದದಪರಪಜ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

 ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರದ
1 549  ರದಕರರಥಲ ಎರಲ. ಕಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 545   ವಜಯಕದಮರರಲ ಎನ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 829  ಸದದಶರರಲ ಬ. ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 839  ಧನಕರ ಬಸವರರರಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 571   ಲನಗಕಕಗನಡ ಎಸಲ.ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
6 547   ಸಸರರರನಭ ಎಸಲ.ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
7 582   ಶಕಕಲರರ ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
8 591  ಮನಜದಳರದಕಕವ ಜ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
9 722  ಸದರರತ ಎನ.ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
10 626   ರರಗರನನದ ಸ.ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
11 578  ದರಕಕಶಲ ಆರಲ. ಜವಳಕ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
12 324   ಸತಜವದತ ಎಸಲ.ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
13 567   ಜಯರರನ ಟ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
14 762   ಜಯಕದಮರರಲ ಸ.ಎಲಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
15 751   ಚನದದಮಮ ಪ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
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ಕದ
ಸನ.

ಸನಖರಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರರ /  ರನಕರರ ಹಕಸರದ   ಕಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸಳ

16 756  ಎಲಜಬಕತಲ ಸಮತ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
17 768   ರರರರಯಣಸರಸಮ ಎರಲ.ಸ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
18 1017   ವದರಜಗಣಪತ ಕನಚದಗರರಲ (   ಸಕರರರದನದ ಎರವಲದ

 ಸಕಕವಕಯ
                                   ಮಕಲಕ)

 ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

19 557  ವಕನಕಟರರರರಯಣಸರಸಮ ಜ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಪಕಣಜ
20 834   ರನಗಸರಸಮ ಹಕಚಲ.ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ದರವಣಗಕರಕ
21 764    ಶರತಲ ಕದಮರರಲ ಪಕಕ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ
22 470  ರವಕದಮರರಲ ಎ. ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
23 838   ಯತಕಶಸರರಲ ಬ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
24 781  ರರಜದ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
25 730 ಅನನತಪಕದಕಮ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
26 597 ಬಸವಲನಗಯಜ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
27 837   ರನಗಸರಸಮ ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
28 786   ಜಡಯಪಪ ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
29 891  ರರಗಲಕಕಕ ಕಕ. ಎರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ
30 482  ಲಕಕಕಣ ಟ. ರಕಹಕಗರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
31 774  ಗಕಹಕರರನಳಲ ಬ. ಜ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ

 ಹರಯ ರಕಘದಲಪಗರರರದ
1 831   ಲಕಕಕದಕಕವಮಮ ಟ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 458  ರಕಹಜಕತರರಣ ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 598 ಜಯರಕಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 733   ಲನಗಪಪ ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

 ಹರಯ ಸಹರಯಕರದ
1 418   ರರಮಚನದದಯಜ ಹಕಚಲ.ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 763  ಮನಜದರರಥ ಎನ. ರರಯಕಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 617  ಗರಕಶಲ ಕಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 847  ರರಗರಸಯಜ ಹಕಚಲ. ಬ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 758   ಗಕಹಕಹರಲ ಬಕಕಗನ ಕಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
6 861  ಈಶಸರರನಭ ಕಕ. ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
7 618   ರದಕನವರಸ ಟ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
8 761   ಸದಲಕಹಕಚರರದಕಕವ ಕಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
9 568   ವಕನಕಟಕಕಶಲ ಪದಸರದಲ ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
10 705   ರರಮಯಜ ಬ. ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
11 873  ವನರರಕಕಮಮ ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
12 1020  ಹರರತರ ಸ. ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.



4

ಕದ
ಸನ.

ಸನಖರಜ
ಸಹಚ

 ಅಧಕರರ /  ರನಕರರ ಹಕಸರದ   ಕಕಲಸ ನವರಹಸದತತರದವ ಸಸಳ

13 919  ರದಕನವರಸಮಹತರ ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
14 504   ತಮಮಯಜ ಬ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
15 920   ಅನಲಲ ಕದಮರರಲ ಬ. ರಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
16 858  ಗಕಹಕಪರಲಕವಷಣ ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
17 765  ಹತತರಕ ಎಸಲ. ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
18 915   ರವಮಮ ಕಕ. ಬ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
19 849 ಪಪಟಟಮಹರದಕಕವಯಜ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
20 1018  ದವರಜ ಎರಲ. ಗನಡ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
21 824   ತರಜಗರರಜದ ಸ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
22 988   ನರಸನಹಮಹತರ ಜ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
23 1008 ಗರಕಶಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
24 552  ರರಧರಕವಷಣ ವ.  ಚನನಸನದದ ಉಗರದಣ, ಬಕನಗಳಹರದ.
25 503   ಶರಮಣಣ ಎಸಲ.  ಚನನಸನದದ ಉಗರದಣ, ಬಕನಗಳಹರದ.
26 713   ಷಣದಮಖ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಪಕಣಜ
27 698   ಕವಷಣಯಜ ಟ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ
28 508 ಚಕಯರರರರಯಣಪಪ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ
29 767   ಸನಜಯ ಬ.ಜ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ದರವಣಗಕರಕ
30 936 ಸದನಕತರದಕಕವ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
31 797  ಗದರದರರಥಲ ಜ. ರರಸರಟಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
32 821  ಮಹಮಮದಲ ಇಸರಮಯಲಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
33 995  ಸದದಲನಗಸರಸಮ ಹಕಚಲ. ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
34 775   ಕಕಹಣಹಣರ ಎಸಲ. ಬ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
35 846   ನರನಜರಲ ಬ. ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
36 800  ಕಕಹಣಹಣರಲ ಬ. ಹಕಚಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
37 807   ಹರಕಕಮಠಲ ಪ. ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
38 900   ಉಪರಧಕಜ ಎಸಲ.ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
39 806   ವರಕತಮಠ ಎಸಲ. ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
40 907  ಅಬದದಲಲ ರಹಕನ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
41 691   ಗದರದಲನಗಪಪ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ
42 500   ತಮಮಶಕಟಟ ಟ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
43 769   ಹದಚಚರರಯಪಪ ಯದ. ಸ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
44 798  ಮನಗಳರ ಜ. ಭಟಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
45 958  ಮಹಕಕಶಲ ಹಕಚಲ. ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
46 337   ರರಮಕವಷಣ ಎರಲ. ಕಕ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
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ರಕಘದಲಪಗರರರದ
1 726   ಪಪಟಟಗನಗಮಮ ಸ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 914   ಸರವತದಮಮ ಕಕ. ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

 ಮದಖಜ ಬಕರಳಚದಚಗರರರದ
1 592 ಸದದರರಮದ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 384 ವಠಲರರವಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

 ಹರಯ ಬಕರಳಚದಚಗರರರದ
1 782  ರವಕದಮರರಲ ಬ. ಎಸಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 728   ರಕಕಖರ ಎಸಲ. ಹಕಚಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 738   ಮದರಳಧರ ಜ. ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 836  ನಮರಲ ವ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ
5 736  ಮಹದಕಕವಪಪ ಕಕಹಟಗ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ.

 ಕರಯ ಸಹರಯಕರದ
1 990   ಚನದದಶಕಕಖರಲ ಪ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 1004   ದಕಪರ ವ. ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 1010   ಅನಲಲ ಕದಮರರಲ ಹಕಚಲ. ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 997   ಯಕಗಕಕಶಲ ಎರಲ.  ಚನನಸನದದ ಉಗರದಣ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 989   ಆನನದಲ ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ.
6 992   ಭಕಮಕಶಲ ಎನ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ
7 991   ಮಕಹರಲ ದರಸಲ ಜ.   ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ.

 ಹರಯ ಚರಲಕರದ
1 636   ವರದರರಜದ ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 666 ಎಲನಗಕಕಷರಲ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 688  ಗಕಹಕಪರಲ ಎನ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 624   ಲನಗಕಕಗನಡ ಸ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 912   ಚನದದಶಕಕಖರಲ ಬ. ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

  ರರಲಯರಕಕ ದರಕರ ರನಕರರದ
1 816 ಲಕಕಕಮಮ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 509 ರರರರಯಣಸರಸಮ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 875 ಬರಲಮಮ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
4 554   ರರಗರರಜ ಕಕ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
5 994   ಗನಗಪಪ ಎರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
6 996 ಸದಮತ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
7 1006   ಮವತದಜನಜಯ ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹರಹರ
8 639   ರರಮಮಲಜ ಬ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
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9 632 ಜಯರರಮಶಕಟಟ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮನಗಳಹರದ
10 748  ಗಡಗಪಪ ಎಫಲ. ಮಕದರರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ.
11 747   ಜಗರರನಥ ವಕಕ ಸನಕಪರಳಕ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
12 551  ಅರವನದ ಎಸಲ. ಮಕಲಕರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
13 884   ರಜಯರ ಸದಲರತನ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
14 993   ಲಕಕಕ ಕಕ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ

 ತರನತದಕ ವಭರಗ
  ಅಧಕಕಕಕ ಅಭಯನತರರದ /  ಮದಖಜ ಅಭಯನತರದ-

ಪದಭರರ
1 870   ಜಗದಕಶಲ ಬ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

 ಕರಯರಪರಲಕ ಅಭಯನತರದ
1 599   ಹರಹರ ವ. ಆರಲ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2   ರವಕದಮರರಲ ವ. (    ಸಕರರರದನದ ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ

ಮಕಲಕ)
 ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

3 679 ಡರ|| ಜಗದಕಶಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
4 672   ರರಗಕಕಶಲ ಡ. ಹಕಚಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ

  ಸಹರಯಕ ಕರಯರಪರಲಕ ಅಭಯನತರದ-1 & 2 
(  ಸವಲಲ & ವದದಜತಲ)

1 843   ಯಶವನತರರಜದ ಎನ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 685   ಶರಧರಲ ಹಕಚಲ. ಎನ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 683  ಜಗರರನಥಲ ಟ. ಆರಲ.                 ಸ,ಕರ.ಅ.-1 

(ವದದಜತಲ)
 ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

4 570   ಭರಸಯರಲ ಗರಕಕಶಲ ಎರಲ.             ಸ.ಕರ.ಅ.-2 
(ವದದಜತಲ) 

 ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.

5 842   ವಶಸರರಥಲ ಬ. ಎ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಪಕಣಜ
6 681   ರದಕನವರಸ ಸ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ತದಮಕಹರದ
7 676  ರವಕದಮರರಲ ಜ. ಹಕಚಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ರವಮಗಗ
8 669  ಕದಲಕಣರ ಜ. ಕಕ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
9 677   ದಯರನನದ ಎರಲ. ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
10 526 ಶಕಕಖರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
11 616  ಅಶಕಹಕಕಲ ಜ.   ಕಟರವಕರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
12 675  ವಕರಬಸಪಪ ಗದಡಯವರಲ  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ
13 612   ಮದರಳಧರ ರರವಲ ಎಸಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಳರಳರ
14 522  ಸದನದರರರರಲ ಸ. ಪ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಬಕಳಗರವ
15 464  ಷಫಕಕಲ ಅಹಮದಲ    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ KUIDFC

16 680   ಪದಕರಶಲ ಎರಲ.    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ ಕಕ.ಐ.ಎ.ಡ.ಬ.

17 686  ಗರಶಕಟಟ ಜ. ಎಸಲ.   ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ, ಬ.ಬ.ಎನ.ಪ.

18 678   ಸದರಕಕಶಲ ಬರಬದ ಎ.    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.
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19 671 ಸದಕದಕಗನಡ    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.

20 682   ರವಲನಗಪಪ ಹಕಚಲ. ಸ.    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ ಕಕ.ಐ.ಎ.ಡ.ಬ.

  ಸಹರಯಕ ಅಭಯನತರದ (  ಸವಲಲ / ವದದಜತಲ) 
(ವಭರಗ-2)

1 670  ಮದಬಕರರ ಬಕಕಗನ  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
2 584  ವಕನಕಟರಮಣಪಪ ಎಸಲ. ವ.  ಕಕಕನದದ ಕಛಕಕರ, ಬಕನಗಳಹರದ.
3 588   ಸಕಹಕಲಕಹಕರಲ ರರಜದ ಕಕ.             ಸ.ಅ. (ವದದಜತಲ)  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ
4 611   ಚನನಬಸಪಪ ಸ. ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಮಕಸಹರದ
5 844  ಹರರರಳಲ ಜ. ಬ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಕಲಬದರಗ
6 869   ರರಗರರಜದ ಎರಲ.    ಎರವಲದ ಸಕಕವಕಯ ಮಕಲಕ ಪಕ.ಗವ.ನ.ನ.,

 ಹರಯ ರಕಕಖಕರದ
1 572   ಘಕಹಕಡಕಕ ಎನ. ಆರಲ.  ಕಕಕಗರರಕರ ವಸರಹತದ, ಹದಬಬಳಳ.

======


