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ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ ರುಗಳು
ಕ್ರ .
ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
1 ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು

ಸರ್ಜಾಪುರ

ಮುನಿರಾಜು ಸಿ

2

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರ

ವಾತ್ಸ ಲ್ಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ನಾರಾಯಣ

3

ಬೆಂಗಳೂರು

ನೆರಳೂರು

ನಾಗೇಶರೆಡ್ಡಿ ಆರ್

4

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಮಂದೂರು

ಎಮ್ ಟಿ ನಾರಾಯಣ

5

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮ್ರಸೂರು

ಎಮ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ

6

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುಲಿಮಂಗಲ್

ಬಿ ಕೆ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಬಿ ಎಮ್ ಕರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ

7

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬನೆನ ೇರುಘಟ್ಟ

ಜಯಶ್ರ ೇ ಅಚ್ಯಯ ತ್ರಾಜು

8

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹಾರಗದ್ದೆ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಮ್

9

ಬೆಂಗಳೂರು

ಯಮ್ರೆ

ಪ್ವಿತ್ರ ಬಿ ಕೆ

10

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶೆಂತಿಪುರ

ಪಾರಿರ್ಜತ್ ಬಿ ಎೆಂ

11

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ

ಮ್ಮ್ತ್ ವಿ

12

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸುರಗಜಕಕ ನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್ ಎಮ್ ಶೈಲ್ರ್ಜ

13

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೆನಾನ ಗರ

ಎಚ್ ಜೆ ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ್

14

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಲ್ಲು ಬಾಳು

ಜಯಮಾಲಾ ದಿನೇಶ್

15

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಟ್ಪ್

ಆಶ ಸಿ

16

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾಚೇಹಳ್ಳಿ

ಡಾ ಉದ್ೆ ೆಂಡಯಯ

17

ಬೆಂಗಳೂರು

ದಾಸನಪುರ

ರತ್ನ ಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಯಲ್ು ಪ್ಪ

18

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾದ್ವಾರ

ಬಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ

19

ಬೆಂಗಳೂರು

ಗೇಪಾಲ್ಪುರ

ಎಮ್ ರವಿಕುಮಾರ್

20

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೇಮ್ಶೆಟಿಟ ಹಳ್ಳಿ

ಜಿ ಮ್ರಿಸ್ವಾ ಮಿ

21

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೊಡ್ಡಗೇಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ಉಮೇಶ್

22

ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿಕಕ ಬಿದ್ರಕಲ್ಲು

ಶೆಂತ್ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಎಚ್

23

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾದ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಉಮಾ ಎನ್

24

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೆಂಡೆಕೊಪ್ಪ

ಸುಧಾ ಎಮ್ ಆರ್

25

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೆಸರಘಟ್ಟ

ಕರ ಷ್ಣ ಯಯ ಎೆಂ ಬಿ

26

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಣ್ಣ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಚಕಕ ನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್

27

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಿೆಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಲಾವಣಯ ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿಾ

28

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಟ್ಟ ಹಲ್ಸೂರು

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿ

29

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಾಗಲೂರು

ಕೆ ರಮೇಶ

30

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ

ಸಜಿತಾ

31

ಬೆಂಗಳೂರು

ವಡೇರಹಳ್ಳಿ

ಗಂಗಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿ ಆರ್

32

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ

ಸುಷ್ಮಮ

33

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿ

ಸಂಗೇತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ

34

ಬೆಂಗಳೂರು

ತಾವರೆಕೆರೆ

ಟಿ ಜಿ ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿಾ

35

ಬೆಂಗಳೂರು

ಚೇಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಡ್ಡ ಹನುಮಂತ್ಯಯ

36

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುೆಂಬಳಗೇಡು

ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿಾ ಎನ್

37

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಗರ

ರಶ್ಮ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ

38

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಗಗ ಲಿೇಪುರ

ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ವಿೇಾಜ್

39

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೊೇನಪ್ಪ ನ ಅಗರ ಹಾರ

ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಸಿ ಡ್ಡ

40

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೊಡೆಿ ೇರಿ

ಪಾವಾತಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
41 ಬೆಂಗಳೂರು

ರಾಮ್ಸಂದ್ರ

ಲ್ತಾ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ

42

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೊಡಿ ಬಲೆ

ಕುಸುಮಾ ಬಿ

43

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೇಮ್ನಹಳ್ಳಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಸುರೇಶ

44

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೊಡಿ ತೇಗೂರು

ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್ ಸಿ

45

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿದ್ರಹಳ್ಳಿ

ಗಣೇಶ ಕೆ

46

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡೂರು

ಕೆೆಂಪ್ರಾಜು ಕೆ

47

ಬೆಂಗಳೂರು

ಆವಲ್ಹಳ್ಳಿ

MAHALAKSHMI

48

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಣ್ಣಣ ರು

ಮಾಲಾ ಮಾರುತಿಕುಮಾರ್

49

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕನನ ಮಂಗಲ್

ವೇದ್ಶ್ರ ೇ ಡ್ಡ

50

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹಾಲ್ನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ

ಶೇಖರ್ ಎೆಂ ಪಿ

51

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಆವತಿ

ರಾಧಮ್ಮ ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು

52

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಬಿಜಜ ವಾರ

ಅನಂತ್ಕುಮಾರಿ ಪಿ ಎಸ್

53

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಕುೆಂದಾಣ

ಕೆ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್

54

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಚನನ ರಾಯಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಜಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್

55

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ದೊಡಿ ಬಳವಂಗಲ್

ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಪ ಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್

56

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಕನಸವಾಡ್ಡ

ಜಿ ಚ್ಯೆಂಚೇಗೌಡ

57

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ರಾಜಘಟ್ಟ

ಪ್ದಾಮ ವತಿ ಬಿ ಮುನೇಗೌಡ

58

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಸ್ವಸಲ್ಲ

ಜಯಮ್ಮ

59

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ತೂಬಗೆರೆ

ಹೆಚ್ ಅಪ್ಪ ಯಯ ಣಣ

60

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ದ್ಗಾಾಜೇಗಹಳ್ಳಿ

ಅರುಣ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್

61

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಅನುಗೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ರೂಪ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ

62

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ದೊಡಿ ಗಟಿಟ ಗನಬೆ

ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಾ

63

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಮುಗಬಾಳ

ಎೆಂ ಮಂಜುನಾಥ್

64

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ನಂದ್ಗುಡ್ಡ

ಸಿ ನಾಗರಾಜ್

65

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಸೂಲಿಬಲೆ

ವಿ ಪ್ರ ಸ್ವದ್

66

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಶ್ವನಾಪುರ

ಜಯಕುಮಾರಿ ಸಣಪ್ಪ

67

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಅರಿಶ್ನಕುೆಂಟೆ

ಟಿ ತಿಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ

68

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಸೇೆಂಪುರ

ನಂಜುೆಂಡಯಯ

69

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ಟಿ.ಬೇಗೂರು

ಪುಟ್ಟ ಮ್ಮ

70

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ತಾಯ ಮ್ಗೆಂಡುು

ಪುಷ್ಪ ವತಿ

71

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ .

ವಿಶೆಾ ೇಶಾ ರಪುರ

ಪುಷ್ಪ

72

ರಾಮ್ನಗರ

ಅಕ್ಕಕ ರು

ಗಂಗಾಧರ್.ಎಸ್

73

ರಾಮ್ನಗರ

ಕೊೇಡಂಬಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ್.ಎಲ್

74

ರಾಮ್ನಗರ

ಮ್ಳೂರು

ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್

75

ರಾಮ್ನಗರ

ಹೆಂಗನೂರು

ಜಿ.ಡ್ಡ.ವಿೇಣಾ ಕುಮಾರಿ

76

ರಾಮ್ನಗರ

ಬೇವೂರು

ಎನ್.ಸುಗುಣ

77

ರಾಮ್ನಗರ

ದೊಡಿ ಆಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಶ್ವಕುಮಾರ್

78

ರಾಮ್ನಗರ

ದೊಡಿ ಮ್ರಳವಾಡ್ಡ

ಎೆಂ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು

79

ರಾಮ್ನಗರ

ಹಾರೇಹಳ್ಳಿ

ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು

80

ರಾಮ್ನಗರ

ಹಸದುಗಾ

ಹೆಚ್.ಬಸಪ್ಪ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
81 ರಾಮ್ನಗರ

ಕೊೇಡ್ಡಹಳ್ಳಿ

ಡ್ಡ.ಹೆಚ್.ಜಯರತ್ನ

82

ರಾಮ್ನಗರ

ಸ್ವತ್ನೂರು

ಶಂಕರ್

83

ರಾಮ್ನಗರ

ಶ್ವನಹಳ್ಳಿ

ಭಾಗಯ

84

ರಾಮ್ನಗರ

ತೆಂಗಣಿ

ಸಿ.ವಿ.ಉಷ್ಮ ರವಿ

85

ರಾಮ್ನಗರ

ಕುದೂರು

ANNEGOWDA B

86

ರಾಮ್ನಗರ

ಮಾಡಬಾಳ್

ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ ನಂಜಯಯ

87

ರಾಮ್ನಗರ

ಸೇಲೂರು

ನಾಜಿಯಾ ಖಾನಂ

88

ರಾಮ್ನಗರ

ತ್ಗಗ ಕುಪ್ಪಪ

ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ದರ ೇಗೌಡ

89

ರಾಮ್ನಗರ

ತಿಪ್ಪ ಸಂದ್ರ

ಬಿ.ಎನ್.ದಿವಯ ಗಂಗಾಧರ್

90

ರಾಮ್ನಗರ

ಕೈಲಾೆಂಚ

ಪ್ರ ಭಾವತಿ ಶ್ವಲಿೆಂಗಯಯ

91

ರಾಮ್ನಗರ

ಕಸಬಾ

ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನ ಶ್ವಣಣ

92

ರಾಮ್ನಗರ

ಕ್ಕಟ್ಗಲ್

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಅಶೇಕ್

93

ರಾಮ್ನಗರ

ಬೈರಮಂಗಲ್

ಎೆಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್

94

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ದೊಡಿ ಉಳ್ಳಿ ತಿಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಆರ್

95

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ದೊಡೆಿ ೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸುಧಾ ರವಿಕುಮಾರ್

96

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ಓ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಓಬಯಯ

97

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ನನಿನ ವಾಳ

ಬಿ ಪಿ ಪ್ರ ಕಾಶ ಮೂತಿಾ

98

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ತ್ಳಕು

ಶ್ರ ೇ ಓಬಳೇಶ ಬಿನ್ ನಿೆಂಗಣಣ

99

ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ನೇಲ್ಾಗುೆಂಟೆ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶಶ್ರೇಖಾ ಹೆಚ್ ಪಿ

100 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಭರಮ್ಸ್ವಗರ

ಶ್ರ ೇ ಡ್ಡ ವಿ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ವಿೇರಣಣ

101 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ದೊಡಿ ಸಿದ್ೆ ವಾ ನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸೌಭಾಗಯ ಬಸವರಾಜನ್

102 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಗುಡಿ ದ್ರಂಗವಾ ನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ಕೆ ಟಿ ಗುರುಮೂತಿಾ

103 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಹಿರೇಗುೆಂಟ್ನೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಜಯಪ್ರ ತಿಭಾ

104 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಸ್ವಗರ

ಶ್ರ ೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಾ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣಣ

105 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಸಿರಿಗೆರೆ

ಶ್ರ ೇ ಪಿ ತಿಪ್ಪಪ ೇಸ್ವಾ ಮಿ (TMP)

106 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ಆರ್ ನರಸಿೆಂಹರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ

107 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಐಮಂಗಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಕೊೇೆಂ ಗರಿೇಶ್ ಎಸ್ ಜೆ

108 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಧಮ್ಾಪುರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ತಿರ ವೇಣಿ ಕೊೇೆಂ ಜಿ ಶ್ವಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಗೌಡ

109 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಹಸಯಳನಡು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಆರ್ ಗೇತಾ

110 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಜವನಗೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ಸಿ ಬಿ ಪಾಪ್ಣಣ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಬಿಳ್ಳಯಪ್ಪ

111 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಮ್ಸಕ ಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು

112 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಆರ್ ನಾಗೇೆಂದ್ರ ನಾಯ್ಕಕ

113 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಬಿ.ದುಗಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸುಮಾ ಲಿೆಂಗರಾಜು

114 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಹರಕೆರೆದೇವರಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಡ್ಡ ಕೆ ಶ್ವಮೂತಿಾ ಬಿನ್ ಬಿಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ

115 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಮ್ಲಾು ಡ್ಡಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ತಿಪ್ಪಪ ೇಸ್ವಾ ಮಿ ಎೆಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಮೇಾಗೌಡ

116 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ರಾಮ್ಗರಿ

ಶ್ರ ೇ ಕೆ ಸಿ ಮ್ಹೇಶಾ ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ

117 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ತಾಳಯ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬಿ.ಸವಿತಾ ರಘು ಕೊೇೆಂ ರಘು

118 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಬಾಗೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಜಿ ಎೆಂ ವಿಶಲಾಕ್ಷ್ಮ ನಟ್ರಾಜ್

119 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ

ಶ್ರ ೇ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಜಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪ್ಪ

120 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಮಾಡದ್ಕೆರೆ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಪ್ರ ಕಾಶ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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121 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಮ್ತತೇಡು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚೇತ್ನಾ ಪ್ರ ಸ್ವದ್

122 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಶ್ರ ೇರಾೆಂಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಅನಂತ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೆಂಚಪ್ಪ

123 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಬಲ್ಗೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಆರ್ ಮ್ಮ್ತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ

124 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಬಮ್ಮ ಗೆಂಡನಕೆರೆ

ಶ್ರ ೇ ಡಾ|| ಬಿ ಯೇಗೇಶ್ ಬಾಬು

125 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ಹಾನಗಲ್

ಶ್ರ ೇ ಮುೆಂಡ್ಡರ ಗ ನಾಗರಾಜ

126 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ರಾೆಂಪುರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಎನ್ ಪಿ ಸುಶ್ೇಲ್ಮ್ಮ

127 ಚಿತ್ರ ದುಗಾ

ನಾಗಸಮುದ್ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಡಾ|| ಇೆಂದಿರಾ ರೆಡ್ಡಿ

128 ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಳೂಿ ಡ್ಡ

ನಿಮ್ಾಲ್ ಟಿ ಮುಕುೆಂದ್

129 ದಾವಣಗೆರೆ

ಭಾನುವಳ್ಳಿ

ಬಿ ಎೆಂ ವಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾ ಮಿ

130 ದಾವಣಗೆರೆ

ಕೊೆಂಡಜಿಜ

ಅಚಾನ ಬಸವರಾಜ್

131 ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ

ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಡ್ಡ

132 ದಾವಣಗೆರೆ

ಅನಗೇಡು

ಬಸವರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್

133 ದಾವಣಗೆರೆ

ಅಣಜಿ

ಗೇತಾ ಬಾಯಿ ಆರ್

134 ದಾವಣಗೆರೆ

ಹದ್ಡ್ಡ

ಜಿ ಸಿ ನಿೆಂಗಪ್ಪ

135 ದಾವಣಗೆರೆ

ಕಕಕ ರಗಳಿ

ರೇಣುಕ ಬಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ

136 ದಾವಣಗೆರೆ

ಲೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ

ಕೆ ಹೆಚ್ ಓಬಳಪ್ಪ

137 ದಾವಣಗೆರೆ

ಮಾಯಕೊೆಂಡ

ಎನ್ ಜಿ ನಟ್ರಾಜ

138 ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಾಡ

ಶೈಲ್ಜ ಬಸವರಾಜ

139 ದಾವಣಗೆರೆ

ಅರಸಿೇಕೆರೆ

ವೈ ಸುಶ್ೇಲ್ಮ್ಮ ದೇವೇೆಂದ್ರ ಪ್ಪ

140 ದಾವಣಗೆರೆ

ಚಿಗಟೇರಿ

ಮಂಜುನಾಥ ಉತ್ತ ೆಂಗ

141 ದಾವಣಗೆರೆ

ನಿೇಲ್ಗುೆಂದ್

ಹೆಚ್ ಬಿ ಪ್ರಶುರಾಮ್

142 ದಾವಣಗೆರೆ

ಕಂಚಿಕೆರೆ

ಡ್ಡ ಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ

143 ದಾವಣಗೆರೆ

ತೆಲಿಗ

ಜಯಶ್ೇಲ್ ಕೆ ಆರ್

144 ದಾವಣಗೆರೆ

ಉಚಚ ೆಂಗದುಗಾ

ರಷ್ಮಮ ರಾಜಪ್ಪ

145 ದಾವಣಗೆರೆ

ಹಲ್ಲವಾಗಲ್ಲ

ಆರುೆಂಡ್ಡ ಸುವಣಾ ನಾಗರಾಜ

146 ದಾವಣಗೆರೆ

ಅಣಬೂರು

ಜೆ ಸವಿತ್

147 ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಿಳ್ಳಚೇಡು

ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ

148 ದಾವಣಗೆರೆ

ದೊಣ್ಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ವಿ ಶೆಂತ್ಕುಮಾರಿ

149 ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಕೆಕ

ಎಸ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ

150 ದಾವಣಗೆರೆ

ಹದಿಗೆರೆ

ಯಶೇಧಮ್ಮ ಕೆ ಎನ್

151 ದಾವಣಗೆರೆ

ಹನೆನ ೇಬಾಗ

ಮಂಜುಳ ಟಿ ವಿ ರಾಜು

152 ದಾವಣಗೆರೆ

ಹಸಕೆರೆ

ತೇಜಸಿಾ ವಿ ಪ್ಟೇಲ್

153 ದಾವಣಗೆರೆ

ನಲೂು ರು

ಎನ್ ಲೇಕೇಶಾ ರ

154 ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಂತೆಬನೂನ ರು

ಪಿ ವಾಗೇಸ

155 ದಾವಣಗೆರೆ

ತಾವರೆಕೆರೆ

ಎಮ್ ಯೇಗೇಶ

156 ದಾವಣಗೆರೆ

ತಾಯ ವಣಿಗ

ಬಿ ಪ್ಕ್ಷ್ಕ ೇರಪ್ಪ

157 ದಾವಣಗೆರೆ

ಕೊೇಗಲೂರು

ಸ್ವಕಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್

158 ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಳಗುತಿತ

ಎಮ್ ಆರ್ ಮ್ಹೇಶ

159 ದಾವಣಗೆರೆ

ಬೇಲಿಮ್ಲೂು ರು

ಸಿ ಸುರೇೆಂದ್ರ ನಾಯಕ

160 ದಾವಣಗೆರೆ

ಚಿೇಲೂರು

ಡ್ಡ ಜಿ ವಿಶಾ ನಾಥ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು

4

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ಘೇಷಣೆಯ ನಮೂನೆ-1ನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿೆ ಸಲಿೆ ಸ್ತರುವ
ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ ರುಗಳು
ಕ್ರ .
ಜಿಲ್ಲೆ
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161 ದಾವಣಗೆರೆ

ಕುೆಂದೂರು

ದಿೇಪಾ ಜಗದಿೇಶ

162 ದಾವಣಗೆರೆ

ನಾಯ ಮ್ತಿ

ಉಮಾ ಎಮ್ ಪಿ ರಮೇಶ

163 ದಾವಣಗೆರೆ

ಸ್ವಸ್ಾ ೇಹಳ್ಳಿ

ಜಿ ವಿೇರಶೇಖರಪ್ಪ

164 ಕೊೇಲಾರ

ಹೇಳೂರು

ಪ್ದಾಮ ವತ್ಮ್ಮ

165 ಕೊೇಲಾರ

ಹುತೂತ ರು

ಡ್ಡ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ

166 ಕೊೇಲಾರ

ನರಸ್ವಪುರ

ರೂಪ್ಶ್ರ ೇ ಮಂಜು

167 ಕೊೇಲಾರ

ಸುಗಟೂರು

ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜುೆಂಡಪ್ಪ

168 ಕೊೇಲಾರ

ವೇಮ್ಗಲ್

ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

169 ಕೊೇಲಾರ

ವಕಕ ಲೇರಿ

ಸಿ. ಎನ್. ಅರುಣ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್

170 ಕೊೇಲಾರ

ಕಾಯ ಲ್ನೂರು

ಉಷ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ

171 ಕೊೇಲಾರ

ಕುಡ್ಡಯನೂರು

ಚಿನನ ಸ್ವಾ ಮಿಗೌಡ

172 ಕೊೇಲಾರ

ಲ್ಕ್ಕಕ ರು

ಬಾಗಯ ವತಿ

173 ಕೊೇಲಾರ

ಮಾಸಿತ

ಹೆಚ್ ವಿ ಶ್ೇನಿವಾಸ್

174 ಕೊೇಲಾರ

ಟೇಕಲ್

ಯಶೇದ್ ಕೆ

175 ಕೊೇಲಾರ

ತನಾಹಳ್ಳಿ

ಗೇತ್ಮ್ಮ

176 ಕೊೇಲಾರ

ಬೇತ್ಮಂಗಲ್

NIRMALA

177 ಕೊೇಲಾರ

ಬೂದಿಕೊೇಟೆ

PARVATHAMMA

178 ಕೊೇಲಾರ

ಚಿಕಕ ಅೆಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಲಾ

179 ಕೊೇಲಾರ

ದೊಡೂಿ ರುಕರಪ್ನಹಳ್ಳಿ

ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿ ವಿ

180 ಕೊೇಲಾರ

ಕಾಮ್ಸಮುದ್ರ

ಶಹಿದ್ ಶಹರ್ಜದ್

181 ಕೊೇಲಾರ

ಕಾಯ ಸಂಬಳ್ಳಿ

ಜಯಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿ ಎೆಂ

182 ಕೊೇಲಾರ

ಪಾರಾೆಂಡಹಳ್ಳಿ

ಅಶ್ಾ ನಿ ಎಸ್

183 ಕೊೇಲಾರ

ಆವಣಿ

ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ

184 ಕೊೇಲಾರ

ಬೈರಕ್ಕರು

ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ

185 ಕೊೇಲಾರ

ದುಗಗ ಸಂದ್ರ

ವಿ ಎಸ್ ಅರವಿೆಂದ್ ಕುಮಾರ್

186 ಕೊೇಲಾರ

ಪ್ದ್ಮ ಘಟ್ಟ

ಎನ್ ನಾಗಮ್ಣಿ

187 ಕೊೇಲಾರ

ಆಲಂಗೂರು

ಗೇತ್ಮ್ಮ

188 ಕೊೇಲಾರ

ದ್ಳಸನೂರು

ಎೆಂ ವಿ ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್

189 ಕೊೇಲಾರ

ಗೌನಿಪ್ಲಿು

ರತ್ನ ಮ್ಮ

190 ಕೊೇಲಾರ

ರಾಯಲಾಪ ಡು

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ

191 ಕೊೇಲಾರ

ರೇಣ್ಣರು

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ ಅರ್

192 ಕೊೇಲಾರ

ಯಲೂೆ ರು

ಗೇವಿೆಂದ್ಸ್ವಾ ಮಿ

193 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಬಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

ಸುಬಾೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ

194 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಭೂಮಿಶೆಟಿಟ ಹಳ್ಳಿ

ಸುನಂದ್ಮ್ಮ

195 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಚಿಲ್ಕಲ್ನೇಪುಾ

ಕಮ್ಲ್ಮ್ಮ

196 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಕೈವಾರ

ಪ್ವಿತ್ರ ಎನ್

197 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಕೊೇನಪ್ಲಿು

ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್ ಎನ್

198 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಊಲ್ವಾಡ್ಡ

ಶ್ವಣಣ

199 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಮಂಚನಬಲೆ

ಕವಿತ್

200 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಮಂಡ್ಡಕಲ್ಲು

ಶ್ರ ೇ ಪಿ.ಎನ್ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ
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201 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ನಂದಿ

ಕೆ.ಎಮ್ ಮುನೇಗೌಡ

202 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ತಿಪ್ಪಪ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಕೆ.ಸಿ ರಾರ್ಜಕಾೆಂತ್

203 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಅಬೂು ಡು

ಮುನಿಯಪ್ಪ

204 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಚಿೇಮಂಗಲ್

ಬಿ.ಸಿ ತ್ನಿರ್ಜ

205 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ದಿಬೂೆ ರಹಳ್ಳಿ

ಕೆ.ಎಮ್. ಸತಿೇಶ

206 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಜಂಗಮ್ಕೊೇಟೆ

ನಿಮ್ಾಲಾ ಪಿ

207 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಗಂಜಿಗುೆಂಟೆ

ಡಾ||ಎ.ಎಮ್ ಜಯರಾಮ್ರೆಡ್ಡಿ

208 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ದಾರಿನಾಯಕನಪಾಳಯ

ಎ.ಅರುೆಂದ್ತಿತ

209 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಹಿರೇಬಿದ್ನೂರು

ಡ್ಡ.ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿಾ

210 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಹಸೂರು

ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ವಿ

211 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ

ಪಿ.ಎನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್

212 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ನಗರಗೆರೆ

ಭವಯ ರಂಗನಾಥ

213 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ತೆಂಡೇಬಾವಿ

ಸರಸಾ ತ್ಮ್ಮ

214 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ವಿದುರಾಶಾ ತ್ಥ

ಪ್ರ ಮಿೇಳ

215 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಬಾಗೆಪ್ಲಿು

ನಾರಾಯಣಮುಮ

216 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಚೇಳೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಅರುಣ

217 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಗೂಳೂರು

ನರಸಿೆಂಹಪ್ಪ

218 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಮಿಟೆಟ ೇಮ್ರಿ

ಎಮ್.ಬಿ. ಚಿಕಕ ನರಸಿೆಂಹಯಯ

219 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಬಿೇಚಗಾನಹಳ್ಳಿ

ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ

220 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ

ಸೇಮೇನಹಳ್ಳಿ

ಬಿ.ಆರ್.ಗಾಯತಿರ

221 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಅನವಟಿಟ

ವಿರೇಶ್ ಕೊಟ್ಗ

222 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಜಡೆ

ಶ್ವಲಿೆಂಗಗೌಡುರ

223 ಶ್ವಮೊಗಗ

ತ್ತೂತ ರು

ಸತಿೇಶ ಎೆಂ

224 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಚಂದ್ರ ಗುತಿತ

ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಗಣಪ್ತಿ ಹೆಚ್

225 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಉಳವಿ

ತಾರಾ ಶ್ವಾನಂದ್ಪ್ಪ

226 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಈಸೂರು

ಎನ್.ಆರ್. ಅರುೆಂಧತಿ

227 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಸೂರು

ಮ್ಮ್ತಾ ಸ್ವಲಿ

228 ಶ್ವಮೊಗಗ

ತಗಸಿಾ

ಅಕ್ಷ್ತಾ ಎಸ್

229 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕಪ್ಪ ನಹಳ್ಳಿ

ನರಸಿೆಂಗನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಪಿ

230 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಸುಣಣ ದ್ಕೊಪ್ಪ

ರೇಣುಕಾ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ

231 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಸನಗರ

ಕಲ್ಗೇಡು ರತಾನ ಕರ

232 ಶ್ವಮೊಗಗ

ನಗರ

ಸುರೇಶ ಎಸ್

233 ಶ್ವಮೊಗಗ

ರಿಪ್ಪ ನಪೇಟೆ

ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಾ ೇತಾ

234 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಗಾಜನೂರು

ಹೇಮಾವತಿ ಶ್ವನಂಜಪ್ಪ

235 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

ಸೌಮಾಯ ಭೇರ್ಜನಾಯಕ

236 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಳಲೂರು

ಕೆ.ಈ. ಕಾೆಂತೇಶ್

237 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಸೂಡ್ಡ

ವೇದಾ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ

238 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕುೆಂಸಿ

ಎೆಂ.ಈ. ನಾಗರಾಜ್

239 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಆನವೇರಿ

ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಪೂರ್ಜರಿ

240 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಳೆಹನೂನ ರು

ಡ್ಡ.ಆರ್. ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
241 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಸಿೆಂಗನಮ್ನೆ

ಯೇಗೆಶ್ ಜೆ.ಪಿ

242 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಹಿರಿಯೂರು

ಜಯ ೇತಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್

243 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕ್ಕಡ್ಡು ಗೆರೆ

ಎಸ್. ಮ್ಣಿಶೇಖರ್

244 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಆರಗ

ಅಪೂವಾ ಶರಧಿ ಪೂಣೇಾಶ್

245 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕುಪ್ಪ ಳ್ಳಿ

ಕಲ್ಪ ನಾ ಪ್ದ್ಮ ವಾಭ ಹಾರೇಗಳ್ಳಗೆ

246 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಲಿೆಂಗಾಪುರ

ಕೆ.ಬಿ. ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್

247 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

ಭಾರತಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್

248 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಆನಂದ್ಪುರ

ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಕೆ

249 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಆವಿನಹಳ್ಳಿ

H SHIVAPPA

250 ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕೆಳದಿ

ಆರ್.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

251 ಶ್ವಮೊಗಗ

ತಾಳಗುಪ್ಪ

ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಾಳ್ಳಪುರ

252 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹುಳ್ಳಯಾರು

ವೈ ಸಿ ಸಿದ್ೆ ರಾಮ್ಯಯ

253 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹಯಸ ಳಕಟೆಟ

ಎಸ್ ಟಿ Mahalingaiah

254 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕಂದಿಕೆರೆ

ಮಂಜುಳ್ಳ

255 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹಂದ್ನಕೆರೆ

ಆರ್ Ramachandraiah

256 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಶೆಟಿಟ ೇಕೆರೆ

ಕಲೇಶ

257 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಪುರ

ಎೆಂ ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ ದೇವಿ ನಾಗರಾಜು

258 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಚೇಳೂರು

ಕೆ ಆರ್ ಭಾತ್ರಿಹಿತೇಶ

259 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಗುಬಿೆ ಗಾರ ಮಾೆಂತ್ರ

ಜಗನಾಥ್ ಜಿ.ಹೆಚ್

260 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹಾಗಲ್ವಾಡ್ಡ

ಜಿ.ರಾಮಾೆಂಜನಯಯ

261 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕಡಬ

H T krishnappa

262 ತಮ್ಕ್ಕರು

ನಿಟೂಟ ರು

ಡಾ : ನವಯ ಬಾಬು ಜಿ.ಸಿ

263 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಅಳ್ಳಲ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೆ. ಯಶೇಧಮ್ಮ

264 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕೊತ್ತ ಗೆರೆ

ಪ್ದ್ಮ

265 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹುತಿರ ದುಗಾ

ಭಾಗಯ ಮ್ಮ

266 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹುಲಿಯೂರುದುಗಾ

ಅನುಸೂಯಮ್ಮ

267 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಅಮೃತೂರು

ಮಂಜುಳಶೇಷ್ಗರಿ

268 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಯಡ್ಡಯೂರು

ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ

269 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹಳವನಹಳ್ಳಿ

ನಾರಾಯಣಮೂತಿ

270 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹೂಲಿೇಕುೆಂಟೆ

ಪ್ಪರ ೇಮ್ ಮ್ಹಾಲಿೆಂಗಪ್ಪ

271 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕೊೇಳ್ಳಲ್

ಶ್ವರಾಮ್ಯಯ

272 ತಮ್ಕ್ಕರು

ತೇವಿನಕೆರೆ

ಅಕಕ ಮ್ಹಾದೇವಿ

273 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹುಲಿಕುೆಂಟೆ

ರಾಮ್ಕ್ಋಷ್ನ ಪ್ಪ

274 ತಮ್ಕ್ಕರು

ನಾದೂರು

ಗರಿಜಮ್ಮ

275 ತಮ್ಕ್ಕರು

ತಾವರೆಕೆರೆ

ಲ್ತಾ ಎೆಂ

276 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಮ್ದ್ಲೂರು

ಡ್ಡ.ಎ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇದೇವಿ

277 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಚಿಕಕ ನಹಳ್ಳಿ

ಎನ್. ಅೆಂಬುರ್ಜ

278 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಬುಕಾಕ ಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಬಿ.ಸಿ. ಜಯಪ್ರ ಕಾಶ್

279 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕಳಿ ೆಂಬಳಿ

ಬಮ್ಮ ಯಯ

280 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹನನ ವಳ್ಳಿ

ಜಿ. ನಾರಾಯಣ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
281 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹುಚಚ ಗೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

mamatha umesh

282 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕ್ಷ್ಬೆ ನಹಳ್ಳಿ

ಯಶೇಧ ಗಂಗರಾಜು

283 ತಮ್ಕ್ಕರು

ರಂಗಾಪುರ

ಭಾಗಯ ಮ್ಮ ಗೇವಿೆಂದ್ರಾಜು

284 ತಮ್ಕ್ಕರು

ನೊಣವಿನಕೆರೆ

m mylari

285 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಬಳಗುೆಂಬ

K Narashimamurthy

286 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಚಿಕಕ ತಟ್ಲು ಕೆರೆ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನರಸಯಯ ಟಿ.ಕೆ

287 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಗೂಳೂರು

ಶ್ವಕುಮಾರ್

288 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹೆಬೂೆ ರು

ರಾಜಣಣ

289 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹನುನ ಡ್ಡಕೆ

ಅನಿತ್ ಹೆಚ್. ಆರ್.

290 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಊರುಕೆರೆ

ಶ್ವಮ್ಮ ಜೆ.

291 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಊಡ್ಡಾಗೆರೆ

Y.H. ಹುಚಚ ಯಯ

292 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಹೆಗೆಗ ರೆ

ಶರದ್ ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿಾ

293 ತಮ್ಕ್ಕರು

ದೊಡೆಿ ೇರಿ

ಕೆೆಂಪ್ಚೌಡಪ್ಪ

294 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಇಟ್ಕದಿಬೆ ನಹಳ್ಳಿ

ಕೆೆಂಚಮಾರಯಯ

295 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕೊಡ್ಡಗೇನಹಳ್ಳಿ

ಮಂಜುಳ.ಪಿ

296 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಮಿಡ್ಡಗೇಶ್

ಎಸ್.ಆರ್. ಶೆಂತ್ಲ್

297 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಪುರವರ

ತಿಮ್ಮ ಯಯ

298 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಸಿದಾೆ ಪುರ

ಜಿ.ಜೆ. ರಾಜಣಣ

299 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಬಾಯ ಡನೂರು

parvathamma

300 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಕೊೇಟ್ಗುಡಿ

ಪಾಪ್ಣಣ

301 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಮಂಗಳವಾಡ

ಹೆಚ್.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

302 ತಮ್ಕ್ಕರು

ನಾಗಲ್ಮ್ಡ್ಡಕೆ

ಚನನ ಮ್ಲ್ು ಪ್ಪ

303 ತಮ್ಕ್ಕರು

ವೆಂಕಟಾಪುರ

ಗಾಯಿತಿರ ಬಾಯಿ

304 ತಮ್ಕ್ಕರು

ವೈ.ಎನ್.ಹಸಕೊೇಟೆ

ಗೌರಮ್ಮ

305 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಬಾಣಸಂದ್ರ

ಜಿ.ವಿ. ರೇಣುಕಾ

306 ತಮ್ಕ್ಕರು

ದ್ಬೆ ೇಘಟ್ಟ

ಭಾಗಯ

307 ತಮ್ಕ್ಕರು

ದಂಡ್ಡನಶ್ವರ

ಡ್ಡ ಎಸ್ ರಕ್ಷ್ಮ ತ್ ಗೌಡ

308 ತಮ್ಕ್ಕರು

ಮಾಯಸಂದ್ರ

ಜಯಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ

309 ಮೈಸೂರು

ಇಲ್ವಾಲ್

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

310 ಮೈಸೂರು

ಹಿನಕಲ್

ರಾಕೇಶ್ ಪಾಪ್ಣಣ

311 ಮೈಸೂರು

ಸಿದ್ೆ ಲಿೆಂಗಪುರ

ದಿನೇಶ್ ಎಸ್

312 ಮೈಸೂರು

ಬಿೇರಿಹುೆಂಡ್ಡ (ಮ್ಲ್ು ಹಳ್ಳಿ )

ಬಿೇರಿಹುೆಂಡ್ಡ ಬಸವಣಣ

313 ಮೈಸೂರು

ವರುಣ

ಪ್ಪರ ೇಮ್.ಹೆಚ್.ಆರ್

314 ಮೈಸೂರು

ಜಯಪುರ

ಎೆಂ.ಪ್ಪರ ೇಮ್ಕುಮಾರಿ

315 ಮೈಸೂರು

ಕಡಕೊಳ

ರೂಪ್

316 ಮೈಸೂರು

ಹೂಟ್ಗಳ್ಳಿ

ಚಂದಿರ ಕ ಸುರೇಶ್

317 ಮೈಸೂರು

ಶ್ರ ೇರಾೆಂಪುರ

ಎಸ್.ಮಾದೇಗೌಡ

318 ಮೈಸೂರು

ಹಾರೇಹಳ್ಳಿ (ಮೆಲ್ು ಹಳ್ಳಿ )

ಭಾಗಯ .ಕೆ.ವೈ

319 ಮೈಸೂರು

ತರುಗನೂರು

ಸುಧಿೇರ್ ಎೆಂ

320 ಮೈಸೂರು

ಸೇಮ್ನಾಥಪುರ

ಎಸ್.ವಿ.ಜಯಪಾಲ್ ಭರಣಿ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು

8

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ಘೇಷಣೆಯ ನಮೂನೆ-1ನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿೆ ಸಲಿೆ ಸ್ತರುವ
ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ ರುಗಳು
ಕ್ರ .
ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
321 ಮೈಸೂರು

ಸೇಸಲೆ

ಮಂಗಳಮ್ಮ

322 ಮೈಸೂರು

ತ್ಲ್ಕಾಡು

ಮಂಜುನಾಥನ್

323 ಮೈಸೂರು

ಮೂಗೂರು

ಜಿ.ನಟ್ರಾಜು

324 ಮೈಸೂರು

ಗಗೇಾಶಾ ರಿ

ಜಯಮ್ಮ

325 ಮೈಸೂರು

ಹುರಾ

ಪುಷ್ಪ ನಾಗೇಶ್ ರಾಜ್

326 ಮೈಸೂರು

ಹುಲ್ು ಹಳ್ಳಿ

ಮಂಗಳ ಸೇಮ್ಶೇಖರ್

327 ಮೈಸೂರು

ಕಳಲೆ

ಮ್ಧು ಕುೆಂಬರ ಳ್ಳಿ ಸುಬೆ ಣಣ

328 ಮೈಸೂರು

ಬದ್ನವಾಳು

ಎೆಂ.ಲ್ತಾ ಸಿದ್ೆ ಶೇಟಿಟ

329 ಮೈಸೂರು

ದೊಡಿ ಕವಲಂದ್ದ

ಲಿೇಲಾವತಿ

330 ಮೈಸೂರು

ತ್ಗಡೂರು

ಸದಾನಂದ್.ಬಿ.ಎನ್

331 ಮೈಸೂರು

ಹದಿನಾರು

ಎ.ಎೆಂ.ಗುರುಸ್ವಾ ಮಿ

332 ಮೈಸೂರು

ತಾೆಂಡವಪುರ

ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ .ಎೆಂ.ಜವರಾಯಿ

333 ಮೈಸೂರು

ಹೆಗಗ ಡಹಳ್ಳಿ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದ್ಯಾನಂದ್ಮೂತಿಾ

334 ಮೈಸೂರು

ಗಾವಡಗೆರೆ

ಸ್ವವಿತ್ರ ಮ್ಮ

335 ಮೈಸೂರು

ಬಿಳ್ಳಕೆರೆ

ಎೆಂ.ವಿ.ಗೌರಮ್ಮ ಸೇಮ್ಶೇಖರ್

336 ಮೈಸೂರು

ಧಮಾಾಪುರ

ಸುರೇೆಂದ್ರ .ಎೆಂ.ಬಿ

337 ಮೈಸೂರು

ಬನಿನ ಕುಪ್ಪಪ

ಪುಷ್ಮಪ ವತಿ ಅಮ್ರನಾಥ್

338 ಮೈಸೂರು

ಚಿಲ್ಲಕ ೆಂದ್

ಹೆಚ್.ಇ.ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ರಾಜಣಣ

339 ಮೈಸೂರು

ಹನಗೇಡು

ಕಟಾಟ ನಾಯಕ

340 ಮೈಸೂರು

ಸ್ವಲಿಗಾರ ಮ್

ಡ್ಡ.ರವಿಶಂಕರ್

341 ಮೈಸೂರು

ಮಿಲೆಾ

ಎಸ್.ಆರ್.ನಂದಿೇಶ್

342 ಮೈಸೂರು

ಭೇಯಾ

ಅಮಿೇತ್.ವಿ.ದೇವರಹಟಿಟ

343 ಮೈಸೂರು

ತಿಪೂಪ ರು

ನಾಗರತ್ನ

344 ಮೈಸೂರು

ಹೆಬಾೆ ಳು

ಅಚ್ಯಚ ತಾನಂದ್

345 ಮೈಸೂರು

ಹಸೂರು

ಎೆಂ.ಜೆ.ವಿೇಣಾ

346 ಮೈಸೂರು

ಕಂಪ್ಲಾಪುರ

ಕೌಶಲ್ಯ ಲೇಕೇಶ್

347 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸವಾಡ್ಡ

ಜಯಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಸಿ

348 ಮೈಸೂರು

ಕೊಪ್ಪ

ರಾಜೇೆಂದ್ರ .ಪಿ

349 ಮೈಸೂರು

ಬಟ್ಟ ದ್ಪುರ

ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ

350 ಮೈಸೂರು

ರಾವಂದೂರು

ಸಿ.ಮ್ಣಿ

351 ಮೈಸೂರು

ಹಲ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ರುದ್ರ ಮ್ಮ ನಾಗರಾಜು

352 ಮೈಸೂರು

ಅಣ್ಣಣ ರು

ನಯಿಮಾ ಸುಲಾತ ನ ನಜಿೇರ್ ಅಹಮ್ದ್

353 ಮೈಸೂರು

ಅೆಂತ್ರಸಂತೆ

ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಿಮ್ಳ ಶಯ ಮ್

354 ಮೈಸೂರು

ಹಂಪಾಪುರ

ಎಸ್.ಶ್ರ ೇಕೃಷ್ಣ

355 ಮೈಸೂರು

ಹಂಚಿೇಪುರ

ವೆಂಕಟ್ಸ್ವಾ ಮಿ

356 ಮೈಸೂರು

ಕೆ.ಬಳತೂತ ರು

ಎೆಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜು

357 ಮೈಸೂರು

ಮುಳೂಿ ರು

ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ

358 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಆಲೂೆ ರು

ಬಿ.ಎನ್.ನಿಖಿಲ್ ಚಕರ ವತಿಾ

359 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಅೆಂಬಳೆ

ಪ್ಪರ ೇಮಾ ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

360 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ರ್ಜಗರ

ಜಸಂತ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
361 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಖಾೆಂಡಯ

ಕವಿತಾ ಲಿೆಂಗರಾಜು(ರೇವಣ್ಣ )

362 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಕುರುವಂಗ

ಬಿ.ಜಿ.ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ

363 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಲ್ಕಾಯ

ರವಿೇೆಂದ್ರ ಬಳವಾಡ್ಡ

364 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ವಸ್ವತ ರೆ

ಹಿರಿಗಯಯ

365 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ದೇವನೂರು

ಜಿ.ಎನ್.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್

366 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಹಿರೇನಲೂು ರು

ಕೆ.ಹೆಚ್.ವನಮಾಲ್ ದೇವರಾಜ್

367 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಮ್ತಿಘಟ್ಟ

ಲ್ಕಕ ಮ್ಮ ಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ

368 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಸಖರಾಯಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಶಕುೆಂತ್ಲ್ ಮ್ಲ್ು ಪ್ಪ

369 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಸರಸಾ ತಿಪುರ

ಲೇಲಾಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ

370 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಸಿೆಂಗಟ್ಗೆರೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಮ್ಹೇಶ್ ಒಡೆಯರ್

371 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಯಗಟಿ

ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಾ

372 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಯಳಿ ೆಂಬಳಸ್

ಕಾವೇರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪ

373 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಹರಂದೂರು

ದಿವಾಯ ದಿನೇಶ್

374 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಹರಿಹರಪುರ

ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಮ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಶೆಟಿಟ ಗದ್ದೆ

375 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಜಯಪುರ

ಸುರ್ಜತ್

376 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಬಣಕಲ್

ಶಮ್ಣಣ ಬಣಕಲ್

377 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಗೇಣಿಬಿೇಡು

ಅಮಿತಾ ಮುತ್ತ ಪ್ಪ

378 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಕಳಸ

ಪ್ರ ಭಾಕರ ಕೆ.ಆರ್.

379 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಕಸಬಾ(ಬಿದ್ರಹಳ್ಳಿ )

ಎಸ್.ಸುಧಾ

380 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಬಿ.ಕಣಬೂರು

ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ

381 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಮುತಿತ ನಕೊಪ್ಪ

ಸದಾಶ್ವ ಪಿ.ರಾಘವನ್

382 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಅಜಜ ೆಂಪುರ

ರೇಣುಕಮ್ಮ ನಟ್ರಾಜ್

383 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಅಮೃತಾಪುರ

ಕೆ.ಆರ್.ಆನಂದ್ಪ್ಪ

384 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿ

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮ್ಹೇೆಂದ್ರ

385 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಕುಡೂು ರು

ಕೆ.ಜಿ.ರಾಧಾ

386 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಲ್ಕಕ ವಳ್ಳಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಚೈತ್ರ ಶ್ರ ೇ

387 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಲಿೆಂಗದ್ಹಳ್ಳಿ

ಅನುಸೂಯ

388 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಶ್ವನಿ

ಶಶ್ಕಲಾ ಎೆಂ.ಅವಿನಾಶ್

389 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಮೆಣಸ್

ಶ್ಲಾಪ ರವಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.

390 ಚಿಕಕ ಮ್ಗಳೂರು

ಶೆಂಗೇರಿ(ಕಸಬಾ)

ಶ್ವಶಂಕರ್ ಬಿ.(ಶರ ೆಂಗೇರಿ ಶ್ವಣಣ )

391 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ನಾರಾವಿ

ಪಿ. ಧರನೇೆಂದ್ರ

392 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಅಳದಂಗಡ್ಡ

ಶೇಖರ ಕುಕೆಕ ೇಡ್ಡ

393 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಲಾಯಿಲ್

ಸೌಮ್ಯ ಲ್ತ್

394 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಉಜಿರೆ

ನಮಿತ್

395 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಧಮ್ಾಸಥ ಳ

ಕೆ. ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯಕ

396 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕಣಿಯೂರು

ಶಹುಲ್ ಹಮಿೇದ್ ಕೆ.ಕೆ.

397 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕುವಟ್ಲಟ

ಮ್ಮ್ತಾ ಎೆಂ. ಶೆಟಿಟ

398 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಸಂಗಬಟ್ಲಟ

ಎೆಂ. ತೆಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ

399 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಸರಪಾಡ್ಡ

ಬಿ. ಪ್ದ್ಮ ಶೇಖರ ಜೈನ್

400 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಪುದು

ಕೆ. ರವಿೇೆಂದ್ರ ಕಂಬಳ್ಳ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
401 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಗೇಳತ ಮ್ಜಲ್ಲ

ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ. ಪೂರ್ಜರಿ

402 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಮಾಣಿ

ಮಂಜುಳ್ಳ ಮಾಧವ ಮಾವ

403 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕೊಳ್ಳನ ಡು

ಎೆಂ. ಎಸ್. ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್

404 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕುನಾಾಡು

ಮ್ಮ್ತ್ ಡ್ಡ.ಎಸ್. ಗಟಿಟ

405 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಸಜಿಪ್ಮುನೂನ ರು

ಚಂದ್ರ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಶೆಟಿಟ ತೆಂಬ

406 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಪುಣಚ

ಜಯಶ್ರ ೇ ಕೊೇಡಂದೂರು

407 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕ್ಷ್ನಿನ ಗೇಳ್ಳ

ವಿನೊೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳೂಿ ರು

408 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಪುತಿತ ಗೆ

ಸುಚರಿತ್ ಶೆಟಿಟ

409 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಶ್ತಾಾಡ್ಡ

ಸುರ್ಜತ್ ಕೆ.ಪಿ.

410 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕಟಿೇಲ್ಲ

ಕಸೂತ ರಿ ಪಂಜ

411 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಬಜಪ್ಪ

ವಸಂತಿ

412 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಎದ್ಪ್ದ್ವು

ಜನಾಧಾನ ಗೌಡ

413 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಗುರುಪುರ

ಯು.ಪಿ. ಇಬಾರ ಹಿೆಂ

414 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ನಿೇರುಮಾಗಾ

ಸಿೇಮಾ ಮೆಲಿಾ ನ್ ಡ್ಡಸೇಜ

415 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕೊೇಣಾಜೆ

ರಶ್ೇದಾ ಬಾನು

416 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಸೇಮೇಶಾ ರ

ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ

417 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಉಪಿಪ ನಂಗಡ್ಡ

ಶಯನ ಜಯಾನಂದ್

418 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ನೆಲಾಯ ಡ್ಡ

ಸರ್ೇಾತ್ತ ಮ್ ಗೌಡ ಕೆ.

419 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಕಡಬ

ಪಿ.ಪಿ. ವಗೇಾಸ್

420 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಬಳಂದೂರು

ಪ್ರ ಮಿೇಳ್ಳ ಜನಾಧಾನ್

421 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಪಾಣಾಜೆ

ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ ಶೆಂತಿಗೇಡು

422 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ನೆಟ್ಟ ಣಿಗೆಮುಡೂನ ರು

ಅನಿತಾ ಹೇಮ್ನಾಥ ಶೆಟಿಟ

423 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಬಳ್ಳಿ ರೆ

ಎಸ್.ಎನ್. ಮ್ನಮ ಥ

424 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಗುತಿತ ಗಾರು

ಆಶ ತಿಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ

425 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ರ್ಜಲೂಸ ರು

ಪುಷ್ಮಪ ವತಿ ಬಾಳ್ಳಲ್

426 ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನನ ಡ

ಅರಂತೇಡು

ಹರಿೇಶ ಕಂಜಿಪಿಲಿ

427 ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೂರು

ಬಟಾಾ ಡ್ಡ ಸುರೇಶ್

428 ಉಡುಪಿ

ಬೈೆಂದೂರು

ಶಂಕರ ಪೂರ್ಜರಿ

429 ಉಡುಪಿ

ಕಂಬದ್ಕೊೇಣ್

ಗೌರಿ ದೇವಾಡ್ಡಗ

430 ಉಡುಪಿ

ತಾರ ಸಿ

ಶೇಬಾ ಜಿ. ಪುತ್ರ ನ್

431 ಉಡುಪಿ

ವಂಡೆಸ

ಬಾಬು ಶೆಟಿಟ

432 ಉಡುಪಿ

ಕಾವಾರ ಡ್ಡ

ಜಯ ೇತಿ ಎಮ್

433 ಉಡುಪಿ

ಕೊೇಟೇಶಾ ರ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಮಂಜು ಬಿಲ್ು ವ

434 ಉಡುಪಿ

ಬಿೇರ್ಜಡ್ಡ

ಶ್ರ ೇಲ್ತಾ ಸುರೇಶ ಶೆಟಿಟ

435 ಉಡುಪಿ

ಸಿದಾೆ ಪುರ

ರೇಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ

436 ಉಡುಪಿ

ಹಾಲಾಡ್ಡ

ಸುಪಿರ ೇತಾ ಉದ್ಯ್ಕ ಕುಲಾಲ್

437 ಉಡುಪಿ

ಕೊೇಟ್

ರಾಘವೇೆಂದ್ರ ಕಾೆಂಚನ್

438 ಉಡುಪಿ

ಮಂದ್ತಿಾ

ಪ್ರ ತಾಪ್ ಹೆಗೆಿ

439 ಉಡುಪಿ

ಪ್ಪಡೂಾರು

ಸುಧಾಕರ ಎ ಶೆಟಿಟ ಮೆಮಾಾಡ್ಡ

440 ಉಡುಪಿ

ಬರ ಹಾಮ ವರ

ಶ್ೇಲಾ ಶೆಟಿಟ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
441 ಉಡುಪಿ

ಕಲಾಯ ಣಪುರ

ಜನಾದ್ಾನ ತೇನೆಸ

442 ಉಡುಪಿ

ಉದಾಯ ವರ

ದಿನಕರ

443 ಉಡುಪಿ

ಹಿರಿಯಡಕ

ಚಂದಿರ ಕಾ ಸಿ. ಜೆ

444 ಉಡುಪಿ

ಕುಕಾಾಲ್ಲ

ಗೇತಾೆಂಜಲಿ ಎಮ್. ಸುವಣಾ

445 ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಾ

ವಿಲ್ಸ ನ್ ಹೆರಾಲ್ಿ ರೇಡ್ಡರ ಗಸ್

446 ಉಡುಪಿ

ಎಲೂು ರು

ಶ್ಲಾಪ ಜಿ. ಸುವಣಾ

447 ಉಡುಪಿ

ಪ್ಡುಬಿದಿರ

ಶಶ್ಕಾೆಂತ್ ಪ್ಡುಬಿದ್ದರ

448 ಉಡುಪಿ

ಹೆಬಿರ

ಜಯ ೇತಿ ಹರಿೇಶ್

449 ಉಡುಪಿ

ಬಳಮ ಣ್

ರೇಷ್ಮಮ ಉದ್ಯ ಶೆಟಿಟ

450 ಉಡುಪಿ

ಬೈಲೂರು

ಸುಮಿತ್ ಶೆಟಿಟ

451 ಉಡುಪಿ

ಮಿಯಾರು

ದಿವಾಯ ಶ್ರ ೇ ಗರಿೇಶ್ ಅಮಿೇನ್

452 ಉಡುಪಿ

ಬಜಗೇಳ್ಳ

ಉದ್ಯ ಎಸ್. ಕೊೇಟಾಯ ನ್

453 ಕೊಡಗು

ಕದ್ನೂರು

ಶ್ರ ೇ ಮೂಕಂಡ ಸುಬರ ಮ್ಣಿ

454 ಕೊಡಗು

ಬಿಟ್ಟ ೆಂಗಾಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಅಪ್ಪಪ ೇಡೇರಂಡ ಭವಾಯ

455 ಕೊಡಗು

ಕಾಕೊೇಟ್ಲಪ್ರಂಬು

ಶ್ರ ೇ ಎೆಂ.ಎ.ಗಣಪ್ತಿ

456 ಕೊಡಗು

ಆಮ್ಮ ತಿತ

ಶ್ರ ೇ. ಎೆಂ.ಕೆ ಸುಬರ ಮ್ಣಿ

457 ಕೊಡಗು

ಸಿದಾೆ ಪುರ

ಕೆ.ಪಿ.ಸರಿತ್

458 ಕೊಡಗು

ತಿತಿಮ್ತಿ

ಪಂಕಜ.ಪಿ.ಆರ್

459 ಕೊಡಗು

ಬÁಳೆಲೆ

ಬಾನಂಡ.ಎನ್.ಪ್ರ ತಯ

460 ಕೊಡಗು

ಗೇಣಿಕೊಪ್ಪ

ಬೇಪ್ಣಣ .ಸಿ.ಕೆ

461 ಕೊಡಗು

ಪ್ಪÇನನ ೆಂಪೇಟೆ

ಶ್ರ ೇಜ ಸ್ವಜಿ

462 ಕೊಡಗು

ಶ್ರ ೇಮಂಗಲ್

ಎೆಂ.ಬಿ.ಮಾದ್ಪ್ಪ

463 ಕೊಡಗು

ಚೆನನ ಯಯ ನಕೊೇಟೆ

ಲಿೇಲಾವತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್

464 ಕೊಡಗು

ಮ್ಕಕ ೆಂದೂರು

ವೈ.ಡ್ಡ.ಪ್ದಾಮ ವತಿ

465 ಕೊಡಗು

ಕಾೆಂತೂರು(ಮೂನಾಾಡು)

ಬಿ.ಕಲಾವತಿ ಫೊನನ ಪ್ಪ

466 ಕೊಡಗು

ನಾಪೇಕುು

ಮುರಳ್ಳ ಕರುೆಂಬಮ್ಯಯ

467 ಕೊಡಗು

ಸಂಪಾಜೆ

ಶ್ರ ೇ ಕುಡ್ಡಯರ.ಕೆ.ಕುಮಾರ

468 ಕೊಡಗು

ಭಾಗಮಂಡಲ್

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕವಿತ್

469 ಕೊಡಗು

ಚೆಯಯ ೆಂಡಾಣ್(ನರಿಯಂದ್ಡ)

ಶ್ರ ೇ ಎನ್.ಟಿ.ಕ್ಷ್ರಣ್ ಕಾಯಱಪ್ಪ

470 ಕೊಡಗು

ಕಡಗದಾಳು

ಶ್ರ ೇ ಬಿ.ಎ.ಹರಿೇಶ್

471 ಕೊಡಗು

ಕೊಡ್ಡು ಪೇಟೆ

ಸಿ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟ ರಾಜು

472 ಕೊಡಗು

ಗೇಪಾಲ್ಪುರ

ಶ್ರ ಮ್ತಿ ಸರೇಜಮ್ಮ

473 ಕೊಡಗು

ಅಬೂೆ ರು ಕಟೆಟ

ಪೂಣಿಱಮ್ ಗೇಪಾಲ್ ಬಾನಳ್ಳಿ

474 ಕೊಡಗು

ಶೆಂತ್ಳ್ಳಿ

ಲೇಕೇಶಾ ರಿ ಗೇಪಾಲ್

475 ಕೊಡಗು

ಕ್ಕಡ್ಡಗೆ

ಮಂಜುಳ.ಕೆ.ಆರ್

476 ಕೊಡಗು

ಹೆಬಾೆ ಲೆ

ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ್ ಎೆಂ.ಆರ್

477 ಕೊಡಗು

ಕುಶಲ್ನಗರ

ಲ್ತಿೇಫ್.ಪಿ,ಎೆಂ

478 ಕೊಡಗು

ವಾಲೂನ ರು ತಾಯ ಗತೂತ ರು

ಸುನಿತ್.ಎೆಂ.ಬಿ

479 ಕೊಡಗು

ಮಾದಾಪುರÀ

ಕುಮುದ್ ದ್ಮ್ಱಪ್ಪ

480 ಕೊಡಗು

ಸುೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಚಂದ್ರ ಕಲಾ.ಕೆ.ಪಿ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು

12

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕ್ ಘೇಷಣೆಯ ನಮೂನೆ-1ನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿೆ ಸಲಿೆ ಸ್ತರುವ
ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ ರುಗಳು
ಕ್ರ .
ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
481 ಕೊಡಗು

ಹಾನಗಲ್ಲು

ಬಿ.ಜೆ.ದಿೇಪ್ಕ್

482 ಹಾಸನ

ಆಲೂರು

ಲೇಕೇಶ್

483 ಹಾಸನ

ಮ್ಗೆಗ

ಸುರ್ಜತ್ ಗಣೇಶ

484 ಹಾಸನ

ದೊಡಿ ಮ್ಗೆಗ

ಬಿ.ಎೆಂ.ರವಿ

485 ಹಾಸನ

ಹನನ ವಳ್ಳಿ

ಎೆಂ.ರತ್ನ ಮ್ಮ

486 ಹಾಸನ

ಕೊಣನೂರು

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಶ್ರ ೇನಿವಾಸ

487 ಹಾಸನ

ಮ್ಲಿು ಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಎಸ್.ಪಿ.ರೇವಣಣ

488 ಹಾಸನ

ರಾಮ್ನಾಥಪುರ

ಡಾ. ಮಂತ್ರ್ ಗೌಡ

489 ಹಾಸನ

ಕಣಕಟೆಟ

ಸ್ವಾ ಮಿ.ಎೆಂ.ಎಸ್.ವಿ

490 ಹಾಸನ

ಬಾಣಾವರ

Bilichowdaiah

491 ಹಾಸನ

ಅಗುಗ ೆಂದ್

ಎನ್.ಸಿ.ಲಿೇಲಾ

492 ಹಾಸನ

ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್.ವತ್ಸ ಲಾ

493 ಹಾಸನ

ಗಂಡಸಿ

ಪ್ಟೇಲ್ ಶ್ವಣಣ

494 ಹಾಸನ

ಬಾಗೇಶಪುರ

ಬಿ.ಎಸ್.ಶೆಾ ೇತಾ

495 ಹಾಸನ

ರ್ಜವಗಲ್

ಲೇಲಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ

496 ಹಾಸನ

ಅಡಗೂರು

ಲ್ತಾ ದಿೇಲಿಪ್ ಕುಮಾರ್

497 ಹಾಸನ

ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ರತ್ನ ಮ್ಮ ಏಸ್ವಮಿಗೌಡ

498 ಹಾಸನ

ಹೆಬಾೆ ಳು

ಮಂಜಪ್ಪ

499 ಹಾಸನ

ಕೊೇಗಲೆಮ್ನೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಲ್ತಾ ಮಂಜೇಶಾ ರಿ

500 ಹಾಸನ

ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ

ಸಯಯ ದ್ ತೌಫಿಕ್

501 ಹಾಸನ

ಬಾಗೂರು

ಶೆಾ ೇತಾ

502 ಹಾಸನ

ಡ್ಡ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ

ಸಿ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾ ಮಿ ಗೌಡ

503 ಹಾಸನ

ದಂಡ್ಡಗನಹಳ್ಳಿ

ಶೆರ ೇಯಸ್ ಎೆಂ ಪ್ಟೇಲ್

504 ಹಾಸನ

ಗೌಡಗೆರೆ

ಮಂಜುಳ

505 ಹಾಸನ

ಹಿರಿೇಸ್ವವ

ಸಿ.ಮಂಜೇಗೌಡ

506 ಹಾಸನ

ನುಗೆಗ ೇಹಳ್ಳಿ

ದೇವಮ್ಮ

507 ಹಾಸನ

ಶರ ವಣಬಳಗಳ

ಕೆ ಎನ್ ಮ್ಮ್ತ್

508 ಹಾಸನ

ಬೂವನಹಳ್ಳಿ

ಪುಪ್ಪ ಎೆಂ ಎಸ್ ದ್ಶಾನ್

509 ಹಾಸನ

ದುದ್ೆ

ವಿ.ಸಿಮ ತಾ

510 ಹಾಸನ

ಕಂದ್ಲಿ

ಸಾ ರೂಪ್ ಹೆಚ್.ಪಿ

511 ಹಾಸನ

ಕಟಾಟ ಯ

ಜಯಮ್ಮ ರಂಗಶೆಟಿಟ

512 ಹಾಸನ

ಮೊಸಳೆ ಹಸಹಳ್ಳಿ

ಡ್ಡ.ಎೆಂ.ಸುಧಾ

513 ಹಾಸನ

ಸ್ವಲ್ಗಾಮೆ

ಶರದ್ಮ್ಮ

514 ಹಾಸನ

ಶೆಂತಿಗಾರ ಮ್

ಹನುಮೇಗೌಡ

515 ಹಾಸನ

ಹಳೇಕೊೇಟೆ

ಭವಾನಿ ರೇವಣಣ

516 ಹಾಸನ

ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು

ಎ.ಡ್ಡ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್

517 ಹಾಸನ

ಮೂಡಲ್ಹಿಪ್ಪಪ

ಯಶೇಧಮ್ಮ

518 ಹಾಸನ

ನಿಡುವಣಿ

ಪಿ.ಪ್ರ ಸನನ

519 ಹಾಸನ

ಬಳಗೇಡು

ಚಂಚಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ

520 ಹಾಸನ

ಹಾನುಬಾಳು

ಸುಪ್ರ ದಿೇಪ್ ಯಜಮಾನ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಸಂ.
521 ಹಾಸನ

ಯಸಳೂರು

ಉಜಮ ರಿಜಿಾ ಸುದ್ಶಾನ್

522 ಮಂಡಯ

ಬೂದ್ನೂರು

ಯೇಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್

523 ಮಂಡಯ

ತ್ಗಗ ಹಳ್ಳಿ

d munjunath

524 ಮಂಡಯ

ಕೊತ್ತ ತಿತ

ರಾಮ್ಲಿೆಂಗಯಯ

525 ಮಂಡಯ

ಕೆರಗೇಡು

ರಾಣಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೊೇೆಂ ಸಿದ್ೆ ರಾಜು

526 ಮಂಡಯ

ಹಳಲ್ಲ

ಅನುಪ್ಮಾಕುಮಾರಿ.ಪಿ

527 ಮಂಡಯ

ದುದ್ೆ

ಎಸ್ ಪಿ ಸುಧಾ ಜಯಶಂಕರ್

528 ಮಂಡಯ

ಬಸರಾಳು

ಎನ್ ಶ್ವಣಣ

529 ಮಂಡಯ

ಕೊಪ್ಪ

Renuka

530 ಮಂಡಯ

ಬಸಗರಹಳ್ಳಿ

ಎೆಂ ಮ್ರಿಹೆಗಗ ಡೆ

531 ಮಂಡಯ

ಕೆಸೂತ ರು

ಸುಚಿತಾ ಕೊೇೆಂ ಮ್ಹೇೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

532 ಮಂಡಯ

ಚಾಮ್ನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಕೊೇೆಂ ಸ್ವಾ ಮಿ

533 ಮಂಡಯ

ಸೇಮ್ನಹಳ್ಳಿ

ಬೇರಯಯ

534 ಮಂಡಯ

ಭಾರತಿೇನಗರ

ಎ ಎಸ್ ರಾಜಿೇವ

535 ಮಂಡಯ

ಚಿಕಕ ರಸಿನಕೆರೆ

ಸಿ ಎೆಂ ಸುಕನಯ

536 ಮಂಡಯ

ಚಟ್ಟ ನಹಳ್ಳಿ

ಸಿ ಆರ್ ಸುಷ್ಮ

537 ಮಂಡಯ

ಹುಸೂಕ ರು

ರವಿ ಬಿ

538 ಮಂಡಯ

ಬಳಕವಾಡ್ಡ

ಜಯಕಾೆಂತ್

539 ಮಂಡಯ

ದೊಡಿ ಭೂಹಳ್ಳಿ

ಸಿ ಸುರ್ಜತ್

540 ಮಂಡಯ

ಕ್ಷ್ರುಗಾವಲ್ಲ

ಸುರ್ಜತ್ ಕೆ ಎೆಂ ಪುಟ್ಲಟ

541 ಮಂಡಯ

ತ್ಳಗವಾದಿ

ಹನುಮಂತ

542 ಮಂಡಯ

ಹಲ್ಗೂರು

Chandrakumar

543 ಮಂಡಯ

ಶ್ರ ೇರಂಗಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಕಾವಯ

544 ಮಂಡಯ

ಬಳಗಳ

ಬಿ ಜೆ ಸವಿತಾ

545 ಮಂಡಯ

ಕೆ ಶೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

ಎೆಂ. ಸಿ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ

546 ಮಂಡಯ

ಅರಕೆರೆ

ಪ್ರ ಭಾವತಿ ಕೊೇೆಂ ಪ್ರ ಕಾಶ್

547 ಮಂಡಯ

ಜಕಕ ನಹಳ್ಳಿ

ಹೆಚ್ ತಾಯ ಗರಾಜು

548 ಮಂಡಯ

ಚಿಕಾಕ ಡೆ

ತಿಮೆಮ ೇಗೌಡ

549 ಮಂಡಯ

ಚಿನಕುರಳ್ಳ

C Ashoka

550 ಮಂಡಯ

ಕಾಯ ತ್ನಹಳ್ಳಿ

ಅನುಸೂಯ ಕೊೇೆಂ ದೇವರಾಜು

551 ಮಂಡಯ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸ್ವಗರ

ಶೆಂತ್ಲಾ ಕೊೇೆಂ ರಾಮ್ಕೃಾಷ್ಣ ೇಗೌಡ

552 ಮಂಡಯ

ಬಳೂಿ ರು

ಮುತ್ತ ಣಣ

553 ಮಂಡಯ

ಬಿೆಂಡ್ಡಗನವಿಲೆ

D k shivaprakAsh

554 ಮಂಡಯ

ಮಾಯಿಗೇನಹಳ್ಳಿ

ಸಿ ಸುನಂದ್ಮ್ಮ

555 ಮಂಡಯ

ದೇವಲಾಪುರ

ಹೆಚ್ ಸಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಕೊೇೆಂ ಶಂಕರ್

556 ಮಂಡಯ

ಚಿೇಣಯ

ಎೆಂ ಸುಶ್ೇಲ್ಮ್ಮ

557 ಮಂಡಯ

ಹಿರಿಕಳಲೆ

ರಾಮ್ದಾಸ್

558 ಮಂಡಯ

ಬೂಕನಕೆರೆ

ಪಿ ಕೆ ಗಾಯಿತಿರ

559 ಮಂಡಯ

ಅಕ್ಷ್ಕ ಹೆಬಾೆ ಳು

ಬಿ ಎಲ್ ದೇವರಾಜ

560 ಮಂಡಯ

ಕ್ಷ್ಕೆಕ ೇರಿ

ಎಲ್ ದೇವರಾಜು

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಸಂ.
561 ಮಂಡಯ

ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ

ಜೆ ಪ್ಪರ ೇಮ್ಕುಮಾರಿ

562 ಮಂಡಯ

ಶ್ೇಳನೆರೆ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಂಜು

563 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಆಲೂರು

ಕೆ.ಪಿ.ಸದಾಶ್ವಮೂತಿಾ

564 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಚಂದ್ಕವಾಡ್ಡ

ಆರ್.ಬಾಲ್ರಾಜ್

565 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಹರದ್ನಹಳ್ಳಿ

ಎಮ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ

566 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಹರವ

ನವಿೇನ್.ಕೆ

567 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಮಾದಾಪುರ

ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲ್ರಾಜು

568 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಸಂತೇಮ್ರಹಳ್ಳಿ

ಶ್ೇಲಾ

569 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಉಡ್ಡಗಾಲ್

ಎೆಂ.ಚಂದ್ರ ಕಲಾ

570 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಅಮ್ಚವಾಡ್ಡ

ಶಶ್ಕಲಾ

571 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಬರಗ

ಪಿ.ಚನನ ಪ್ಪ

572 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಬೇಗೂರು

ರತ್ನ ಮ್ಮ

573 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಹಂಗಳ

ಬಿ.ಕೆ.ಬಮ್ಮ ಯಯ

574 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಕÀಬೆ ಹಳ್ಳಿ

ಮ್ಹೇಶ್.ಕೆ.ಎಸ್

575 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ತೆರಕಣಾೆಂಬಿ

ಎೆಂ.ಅಶ್ಾ ನಿ

576 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಬಂಡಳ್ಳಿ

ಡ್ಡ.ಲೇಖಾ

577 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಕುೆಂತೂರು

ಎಲ್.ನಾಗರಾಜು(ಕಮ್ಲ್)

578 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಲಕಕ ನಹಳ್ಳಿ

ಎೆಂ.ಮ್ರುಗದ್ಮ್ಣಿ

579 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಮಾಟ್ಾಳ್ಳಿ

ಇಷ್ಮರತ್ ಬಾನು

580 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಪಾಳಯ

ಶ್ವಮ್ಮ

581 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ರಾಮಾಪುರ

ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು

582 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಸತೆತ ೇಗಾಲ್

ಜಯಂತಿ

583 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಕೌದ್ಳ್ಳಿ

ಮಂಜುಳ.ಎನ್

584 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಅಗರ

ಉಮಾವತಿ.ಎನ್

585 ಚಾಮ್ರಾಜನಗರ

ಯಳಂದೂರು ಕಸಬಾ

ಜೆ.ಯೇಗೇಶ್

586 ಬಳಗಾವಿ

ಅನಂತ್ಪೂರ

ಮಾಧುರಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವಹೇಬ ಶ್ೆಂಧೆ

587 ಬಳಗಾವಿ

ಅಥಣಿ (ಗಾಮಿೇಣ)

ದಿವಾನಮ್ಳ ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ಶ್ವಾನಂದ್

588 ಬಳಗಾವಿ

ದ್ರೂರ

ನಾಯಿಕ ಸುರೇಖಾ ಅಮುಲ್

589 ಬಳಗಾವಿ

ಕಾಗವಾಡ

ಅಜಿೇತ್ ಭರಮು ಚೌಗಲೆ

590 ಬಳಗಾವಿ

ಕೊಕಟ್ನೂರ

ಸಿದ್ೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಣಣ ಮುದ್ಕಣಣ ವರ

591 ಬಳಗಾವಿ

ಮ್ದ್ಭಾೆಂವಿ

ಉಮಾ ರೇವಣಣ ಪಾಟಿೇಲ್

592 ಬಳಗಾವಿ

ಸತಿತ

ಶ್ರ ೇಶೈಲ್ ಅಣಣ ಪಾಪ ಗಸಿತ

593 ಬಳಗಾವಿ

ತೆಲ್ಸಂಗ

ಗುರಪ್ಪ ಶ್ವನಿೆಂಗ ದಾಶಯ ಳ

594 ಬಳಗಾವಿ

ಮೊೇಳೆ

ಪುಟ್ಟ ರಾಜಮ್ಮ ಶ್ರ ೇಶೈಲ್ ತಗಶೆಟಿಟ

595 ಬಳಗಾವಿ

ಐಗಳ್ಳ

ಬೂಟಾಳ್ಳ ಭಾರತಿ ಬಸಪ್ಪ

596 ಬಳಗಾವಿ

ಉಗಾರ ಬಿ ಕೆ

ಆಶ ಪ್ರ ಶೆಂತ್ ಐಹೇಳೆ

597 ಬಳಗಾವಿ

ಬಳವಡ್ಡ

ಈರಣಣ ಮ್ಹಾರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕರಿೇಕಟಿಟ

598 ಬಳಗಾವಿ

ಬುಡರಕಟಿಟ

ಶಂಕರ ಭ ಮಾಡಲ್ಗ

599 ಬಳಗಾವಿ

ನಾಗನೂರ

ಲಾವಣಯ ಶಯ ಮ್ ಸುೆಂದ್ರ ಶ್ಲೆದಾರ

600 ಬಳಗಾವಿ

ನೇಸರಗ

ಅರಕೇರಿ ನಿೆಂಗಪ್ಪ ರಾಮ್ಪ್ಪ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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601 ಬಳಗಾವಿ

ಸಂಪ್ಗಾೆಂವ

ಪಾಟಿೇಲ್ ರೇಹಿಣಿ ಬಾಬಾಸ್ವಹೇಬ

602 ಬಳಗಾವಿ

ಅೆಂಬಡಗಟಿಟ

ಕಾದೊರ ೇಳ್ಳ ರಾಧಾಶಯ ಮ್

603 ಬಳಗಾವಿ

ಕಾದೊರ ಳ್ಳಿ

ಕೊೇಲ್ಕಾರ ಬಸವಾ ಬಸಪ್ಪ

604 ಬಳಗಾವಿ

ಸಂಗಳ್ಳಿ

ಅನಿೇಲ್ ಪಾರಿೇಸಪ್ಪ ಮಾಯ ಕಲ್ಮ್ಡ್ಡಾ

605 ಬಳಗಾವಿ

ಬಾಗೇವಾಡ್ಡ

ಶಂಕರಗೌಡ ಶ್ವನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

606 ಬಳಗಾವಿ

ಬಳಗುೆಂದಿ

ಮೊೇರೆ ಮೊೇಹನ ಯಲ್ು ಪ್ಪ

607 ಬಳಗಾವಿ

ಹಲ್ಗಾ

ಸುಮ್ನ ಮ್ಡ್ಡವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟಿೇಲ್

608 ಬಳಗಾವಿ

ಹುದ್ಲಿ

ಮ್ಲ್ು ವಾಾ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ಬುಡರಿ

609 ಬಳಗಾವಿ

ಕಡೇಲಿ

ಅರುಣ ಅಣುಣ ಕಟಾೆಂಬಳೆ

610 ಬಳಗಾವಿ

ಕಾಕತಿ

ಸಿದ್ೆ ಗೌಡ ಬಾಬುರಾವ ಸುಣಗಾರ

611 ಬಳಗಾವಿ

ಸ್ವೆಂಬಾರ

ಕೃಷ್ಮಣ ರಾಮ್ನಿೆಂಗ ಅನಗೇಳಕರ

612 ಬಳಗಾವಿ

ಸುಳೇಭಾವಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಪಾವಾತಿ

613 ಬಳಗಾವಿ

ಉಚಗಾೆಂವ

ಸರಸಾ ತಿ ರಾ ಪಾಟಿೇಲ್

614 ಬಳಗಾವಿ

ಯಳೂಿ ರು

ರಮೇಶ ಪ್ರಷುರಾಮ್ ಗೇರಲ್

615 ಬಳಗಾವಿ

ಹಿೆಂಡಲ್ಗಾ

ಮಾಧುರಿ ಅನಿೇಲ್ ಹೆಗಡೆ

616 ಬಳಗಾವಿ

ಮ್ಚೆಚ

ಜೈನೊೇಜಿ ಶೆಂತಾ ಮಾರುತಿ

617 ಬಳಗಾವಿ

ಅಕೊಕ ೇಳ

ಸಿದುೆ ನಾಗಪ್ಪ ನರಾಟೆ

618 ಬಳಗಾವಿ

ಭೇಜ

ಪ್ವಾರ ರಾಜೇೆಂದ್ರ ರಾಮ್ಪಾಪ

619 ಬಳಗಾವಿ

ಕರೇಶ್

ಕುರುಬರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ನಿೆಂಗಪ್ಪ

620 ಬಳಗಾವಿ

ಕೇರೂರ

ಕೊೇರೆ ಸಿಮ ತಾ ಸುರೇಶ

621 ಬಳಗಾವಿ

ಖಡಕಲಾಟ್

ಪಾಟಿೇಲ್ ಸ್ನ ೇಹಲ್ತಾ ಸತಿೇಶ

622 ಬಳಗಾವಿ

ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ

ಜಯವಂತ್ ಮ್ಸು ಕಾೆಂಬಳೆ

623 ಬಳಗಾವಿ

ಮಾೆಂಜರಿ

ಭಾರತಿ ಅಣಾಣ ಸ್ವಹೇಬ ಪ್ವಾರ

624 ಬಳಗಾವಿ

ನಾಗರಮುನೊನ ೇಳ್ಳ

ಕತಿತ ಕುಶ ರಮೇಶ

625 ಬಳಗಾವಿ

ನೇಜ

ಖೇತ್ ಸುದ್ಶಾನ ಅಣಾಣ ಸ್ವಹೇಬ

626 ಬಳಗಾವಿ

ಪ್ಟ್ಟ ಣಕುಡ್ಡ

ಕಾಗೆ ಶೈಲ್ರ್ಜ ವಿದಾಯ ಧರ

627 ಬಳಗಾವಿ

ಕಾರದ್ಗಾ

ಉಗಳೆ ಸುಮಿತಾರ ದಿಲಿೇಪ್ಕುಮಾರ

628 ಬಳಗಾವಿ

ಹಿರೇಕುಡ್ಡ

ಸುರ್ಜತ್ ಸೂಯಾಕಾೆಂತ್ ಚೌಗುಲೆ

629 ಬಳಗಾವಿ

ಅಕಕ ತಂಗೇರಹಾಳ

ನಾಯಕ ಶೇಭಾ ಮ್ಲಿು ಕಾಜುಾನ

630 ಬಳಗಾವಿ

ಅೆಂಕಲ್ಗ

ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಸವಣಿಣ ಸುೆಂಬಳ್ಳ

631 ಬಳಗಾವಿ

ಹಳೂಿ ರ

ವಾಸಂತಿ ಹಣಮಂತ್ ತೇರದಾಳ

632 ಬಳಗಾವಿ

ಕೌಜಲ್ಗ

ಪ್ರುಶೆಟಿಟ ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ಅಶೇಕ

633 ಬಳಗಾವಿ

ಮ್ಮ್ದಾಪೂರ

ಮ್ಡೆಿ ಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ತೇಳ್ಳನವರ

634 ಬಳಗಾವಿ

ಮೆಳವಂಕ್ಷ್

ಶಶ್ಕಲಾ ರಾಜೇೆಂದ್ರ ಸಣಣ ಕ್ಷ್ಕ

635 ಬಳಗಾವಿ

ಯಾದ್ವಾಡ

ಕೊಪ್ಪ ದ್ ಗೇವಿೆಂದ್ ಭೇಮ್ಪ್ಪ

636 ಬಳಗಾವಿ

ಶ್ೆಂಧಿಕುರಬೇಟ್

ಜೇಡಟಿಟ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ ಸುಧಿೇರ

637 ಬಳಗಾವಿ

ತಕಾಕ ನಟಿಟ

ಕಸೂತ ರಿ ಬಸವಂತ್ ಕಮ್ತಿ

638 ಬಳಗಾವಿ

ವಡೇರಟಿಟ

ಬಸವ ಕಾಮ್ಪ್ಪ ಕುಳೂಿ ರ

639 ಬಳಗಾವಿ

ಮ್ಕಕ ಳಗೇರಿ

ಕಾಗಲ್ ತಕಾರಾಮ್ ರಾಮ್ಜಪ್

640 ಬಳಗಾವಿ

ಅಮ್ಮ ಣಗ

ನಿಖಿಲ್ ಉಮೇಶ ಕತಿತ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಸಂ.
641 ಬಳಗಾವಿ

ಬಲ್ು ದ್ ಬಾಗೇವಾಡ್ಡ

ಅಣಣ ಪೂಣಾ ಸದಾಶ್ವ ಮಾಳಗೆ

642 ಬಳಗಾವಿ

ದ್ಡ್ಡಿ

ಪಾಟಿೇಲ್ ಮ್ನಿೇಶ ರಮೇಶ

643 ಬಳಗಾವಿ

ಘೇಡಗೇರಿ

ಅಜುಾನ ಯಲ್ು ನಾಯಕ ಪಾಟಿೇಲ್

644 ಬಳಗಾವಿ

ಹೆಬಾೆ ಳ

ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾ ಮಿ ಮುದಿಬಾಳಯಯ ತ್ವಗಮ್ಠ್

645 ಬಳಗಾವಿ

ಕಣಗಲಾ

ಕುೆಂಬಾರ ಮ್ಹೇಶ ದ್ಶರಥ

646 ಬಳಗಾವಿ

ಪಾಶಚ ಪೂರ

ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಡಪ್ಪ ಪಾಟಿೇಲ್

647 ಬಳಗಾವಿ

ಎಲಿಮುನೊನ ೇಳ್ಳ

ಅನುಸೂಯಾ ಪ್ರಗೌಡಾ ಪಾಟಿೇಲ್

648 ಬಳಗಾವಿ

ಠಾಣಾ ಹತ್ತ ರಗ

ಫಕ್ಷ್ೇರವಾಾ ಕೊೇೆಂ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮ್ನಿ

649 ಬಳಗಾವಿ

ಗಲ್ಾಗುೆಂಜಿ

ನಾರಾಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಾವೇಾಕರ

650 ಬಳಗಾವಿ

ರ್ಜೆಂಬೇಟಿ

ದೇಸ್ವಯಿ ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಮಣ

651 ಬಳಗಾವಿ

ಕಕೆಕ ೇರಿ

ಮಾಯ ಗೇರಿ ಸುರೇಶ ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ

652 ಬಳಗಾವಿ

ಲೇೆಂಡಾ

ಅೆಂಜನಾ ಬಾಬುರಾವ ದೇಸ್ವಯಿ

653 ಬಳಗಾವಿ

ನಂದ್ಗಡ

ಸುಪಿರ ಯಾ ಗೇಪಾಲ್ ಕುಟೆರ

654 ಬಳಗಾವಿ

ಪಾರಿಶಾ ಡ

ಜಿತೇೆಂದ್ರ ಟೇಪ್ಣಣ ಮಾದಾರ

655 ಬಳಗಾವಿ

ಅಳಗವಾಡ್ಡ

ಗಾಗಾ ಪ್ರ ಣಯ ಪಾಟಿೇಲ್

656 ಬಳಗಾವಿ

ಭೆಂಡವಾಡ

ನಿೆಂಗಪ್ಪ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪ್ಕಾೆಂಡ್ಡ

657 ಬಳಗಾವಿ

ಕುಡಚಿ(ಗಾರ ಮಿೇಣ)

ಅಕೆ ರಅಲಿ ಬಾಪುಲಾಲ್ ಮಾರುಫ್

658 ಬಳಗಾವಿ

ನಸಲಾಪೂರ

ವಿಲಾಸಮ್ತಿ ಈರಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

659 ಬಳಗಾವಿ

ರಾಯಬಾಗ (ಗಾರ ಮಿೇಣ)

ಪ್ರ ಣಯ ವಿವೇಕ ಪಾಟಿೇಲ್

660 ಬಳಗಾವಿ

ಸವದ್ತಿತ

ಜಯಶ್ರ ೇ ಅನಂತ್ ಮೊೇಹಿತೆ

661 ಬಳಗಾವಿ

ಹಿಡಕಲ್

ತೇಲಿ ಶೈಲ್ಶ್ರ ೇ ಮ್ಲಿು ಕಾಜುಾನ

662 ಬಳಗಾವಿ

ಬಟ್ಕುಕ್ಷ್ಾ

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಲ್ಮಾಣಿ

663 ಬಳಗಾವಿ

ಹಲ್ಗತಿತ

ರೇಣಪ್ಪ ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ ಸೇಮ್ಗೆಂಡ

664 ಬಳಗಾವಿ

ಹುಲ್ಕುೆಂದ್

ದೇಶಪಾೆಂಡೆ ರಮೇಶ. ಬಿ

665 ಬಳಗಾವಿ

ಕಟ್ಕೊೇಳ

ಮಾರುತಿ ಗಾೆಂಧೆಪ್ಪ ತಪ್ಪ ದ್

666 ಬಳಗಾವಿ

ಸುರೇಬಾನ

ಬಳವಡ್ಡ ಶ್ವಕಕ ದೇವಪ್ಪ

667 ಬಳಗಾವಿ

ಗಡಚಿ

ಜಹೂರ ರಷ್ಮೇದ್ಸ್ವಬ ಹಾಜಿ

668 ಬಳಗಾವಿ

ಹೂಲಿ

ಹಿರೇಕುೆಂಬಿ ಮ್ಲ್ು ಪ್ಪ ಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ

669 ಬಳಗಾವಿ

ಹಸೂರ

ಭೈರಣಣ ವರ ಮಂಜುಳ್ಳ ವಿಠ್ಠ ಲ್

670 ಬಳಗಾವಿ

ಕರಿೇಕಟಿಟ

ಶ್ವಗಂಗಾ ಕೊೇೆಂ ಉಮೇಶ ಗೇರವನಕೊಳಿ

671 ಬಳಗಾವಿ

ಮುರಗೇಡ

ಬಂಡ್ಡವಡಿ ರ ಬಸವರಾಜ ದೇಮ್ಪಾಪ

672 ಬಳಗಾವಿ

ಉಗರಗೇಳ

ಗುರುನಾಥ ಶಂಕರ ಪ್ಪ ಗಂಗಲ್

673 ಬಳಗಾವಿ

ಯರಗಟಿಟ

ಅಜಿೇತ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ ದೇಸ್ವಯಿ

674 ಬಳಗಾವಿ

ಮ್ಬನೂರ

ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ ದೊಡಿ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ಹದ್ೆ ನನ ವರ

675 ಬಳಗಾವಿ

ಯರಝವಿಾ

ವಿದಾಯ ರಾಣಿ ಸೇಮ್ಪ್ಪ ಸನನ ದ್

676 ವಿಜಯಾಪುರ

ಗಳಸಂಗ

ಶ್ರ ೇ ನಾಯಕ ಜೈಸಿೆಂಗ(ಸಂತಷ್) ನಿೇಲ್ಪ್ಪ

677 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕುದ್ರಿಸ್ವಲ್ವಾಡಗ

ಶ್ರ ೇ ದೇಸ್ವಯಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಶ್ವಪುತ್ರ ಪ್ಪ

678 ವಿಜಯಾಪುರ

ಮ್ಸೂತಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶೆಂತಾಬಾಯಿ ತಾನಾಜಿ ನಾಗರಾಳ

679 ವಿಜಯಾಪುರ

ಇೆಂಗಳೇಶಾ ರ

ಶ್ರ ೇ ಕಲ್ು ಪ್ಪ ಚಂದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮ್ಟಿಟ

680 ವಿಜಯಾಪುರ

ಉಕಕ ಲಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಕಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಅಣಾಣ ಸ್ವಹೇಬ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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ಕ್ರ .
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ಸಂ.
681 ವಿಜಯಾಪುರ

ಮುಳವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶ್ರ ೇದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಣಣ ಐಹಳ್ಳಿ

682 ವಿಜಯಾಪುರ

ಆಲ್ಮ್ಟಿಟ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬಸವಾ ಗದ್ದೆ ೇಪ್ಪ ಮಾದ್ರ

683 ವಿಜಯಾಪುರ

ಅರಕೇರಿ

ಶ್ರ ೇ ರಾಜಶೇಖರ ಶಂಕರ ಪ್ವಾರ

684 ವಿಜಯಾಪುರ

ಬಬಲೇಶಾ ರ

ಶ್ರ ೇ ಉಮೇಶ ಮ್ಲಿು ಕಾಜುಾನ ಕೊೇಳಕ್ಕರ

685 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕಾಖಂಡಕ್ಷ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಅೆಂಗಡ್ಡ ದಾನಮ್ಮ ಗುರಲಿೆಂಗಪ್ಪ

686 ವಿಜಯಾಪುರ

ಮ್ಮ್ದಾಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಕೊಡಬಾಗ ಕಲ್ು ಪ್ಪ ಶಯ ಸಪ್ಪ

687 ವಿಜಯಾಪುರ

ನಾಗಠಾಣ

ಶ್ರ ೇ ಅರಕೇರಿ ನವಿೇನ ಶ್ರ ೇಶೈಲ್

688 ವಿಜಯಾಪುರ

ಸ್ವರವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಕಳ್ಳಿ ಮ್ನಿ ಸುರ್ಜತಾ ಸೇಮ್ನಾಥ

689 ವಿಜಯಾಪುರ

ಶ್ವಣಗ

ಶ್ರ ೇ ಪ್ರ ಫುಲ್ಕುಮಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಮಂಗಾನವರ

690 ವಿಜಯಾಪುರ

ತಿಕೊೇಟಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಪ್ರ ತಿಭಾ ಜಗಧಿೇಶ

691 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕನಮ್ಡ್ಡ

ಶ್ರ ೇ ಸ್ವಬು ಸಿೆಂಗಡ್ಡ ಮಾಶಯ ಳ

692 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕನೂನ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚವಾಾ ಣ ರಾಜಶ್ರ ೇ ಪ್ರ ಸ್ವದ್

693 ವಿಜಯಾಪುರ

ಅಗರಖೇಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಖಂಡೆಕರ ಮ್ದುಶ್ರ ೇ ಹಣಮಂತ್

694 ವಿಜಯಾಪುರ

ಅೆಂಜುಟ್ಗ

ಶ್ರ ೇ ರಾಮು ಸೇಮು ರಾಠೇಡ

695 ವಿಜಯಾಪುರ

ಅಥಗಾಾ

ಶ್ರ ೇ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂರ್ಜರಿ(ಗಡಿ ದ್)

696 ವಿಜಯಾಪುರ

ಬರಡೇಲಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರಾಠೇಡ ಕವಿತಾ ವಿಲಾಸ

697 ವಿಜಯಾಪುರ

ಹಲ್ಸಂಗ

ಶ್ರ ೇ ಶ್ವಶರಣ ಅಮ್ಗೆಂಡಪ್ಪ ಬೈರಗೆಂಡ

698 ವಿಜಯಾಪುರ

ಹಿರೇಬೇವನೂರ

ಶ್ರ ೇ ಆಲಿೆಂಗರಾಯ ತಿರ ಮೂತಿಾ ಮ್ಹಾರಾಜಮ್ಠ್

699 ವಿಜಯಾಪುರ

ಸ್ವಲೇಟ್ಗ

ಶ್ರ ೇ ಶ್ವಯೇಗಪ್ಪ ಅಜುಾನ ನೇದ್ಲ್ಗ

700 ವಿಜಯಾಪುರ

ತಾೆಂಬಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಕಲೂು ರ ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ಸುಭಾಸ

701 ವಿಜಯಾಪುರ

ಭತ್ಗುಣಕ್ಷ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪ್ರ ಭಾವತಿ ಮ್ಳಸಿದ್ೆ ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

702 ವಿಜಯಾಪುರ

ನಿವರಗ

ಶ್ರ ೇ ಭೇಮಾಶಂಕರ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ

703 ವಿಜಯಾಪುರ

ಬಸರಕೊೇಡ

ಶ್ರ ೇ ಪ್ರ ಭುಗೌಡ ಚನನ ಣಣ ದೇಸ್ವಯಿ

704 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕೊಣ್ಣಣ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಜಯ ೇತಿ ಬಸವರಾಜ ಅಸಿಕ

705 ವಿಜಯಾಪುರ

ಯರಝರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪ್ಪರ ೇಮಾಬಾಯಿ ಭೇಮ್ಸಿೆಂಗ್ ಚವಾಾ ಣ

706 ವಿಜಯಾಪುರ

ಬಿ.ಸ್ವಲ್ವಾಡಗ

ಶ್ರ ೇ ಬಸನಗೌಡ ಮ್ಲ್ು ನಗೌಡ ವಣಿಕಾಯ ಳ

707 ವಿಜಯಾಪುರ

ಹಿರೇಮುರಾಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪ್ದಾಮ ವತಿ ದೇವೆಂದ್ರ ಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ

708 ವಿಜಯಾಪುರ

ರಕಕ ಸಗ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ನಿೇಲ್ಮ್ಮ ಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ ಮೇಟಿ

709 ವಿಜಯಾಪುರ

ಚಾೆಂದ್ಕವಠೆ

ಶ್ರ ೇ ಗುರುರಾಜ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

710 ವಿಜಯಾಪುರ

ದೇವಣಗಾೆಂವ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ನಾಗೂರ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಶ್ರ ೇಮಂತ್

711 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕಲ್ಕೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬುಳ್ಳಿ ಕಲ್ು ವಾ ಸುಭಾಸ

712 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕನೊನ ೇಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬಗಲಿ ಭವನೇಶಾ ರಿ ಶಂಕರೆಪ್ಪ

713 ವಿಜಯಾಪುರ

ಮೊೇರಟ್ಗ

ಶ್ರ ೇ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬಿೆಂದುರಾಯ ರೇವಣಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ

714 ವಿಜಯಾಪುರ

ಯಂಕಂಚಿ

ಶ್ರ ೇ ಮ್ಹಾೆಂತ್ಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

715 ವಿಜಯಾಪುರ

ಬಳಗಾನೂರ

ಶ್ರ ೇ ಭಮ್ರಾವ ಆರ್ ಎೆಂಟ್ಮಾನ

716 ವಿಜಯಾಪುರ

ಕೊೇರವಾರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ನಾಯಕ ಸವಿೇತಾ ಭೇಮ್ಸಿೆಂಗ

717 ವಿಜಯಾಪುರ

ಗೇಲ್ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಶಂಕರಗೌಡ

718 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಅನವಾಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಶಶ್ಕಲಾ .ಆರ್. ಯಡಹಳ್ಳಿ

719 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಹಂಸನೂರ

ಶ್ರ ೇ. ಆಸ್ೆಂಗೆಪ್ಪ .ಚಿನನ ಪ್ಪ . ನಕಕ ರಗುೆಂದಿ

720 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ರ್ಜಲಿಹಾಳ

ಶ್ರ ೇ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ . ಹನಮ್ಪ್ಪ . ಹಂಚಿನಮ್ನಿ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಂ.
721 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಮುಷ್ಮಠ ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇ. ಬಸವರಾಜ ಭೇಮ್ರಾಯಪ್ಪ ಹಸಮ್ನಿ

722 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ನಂದಿಕೇಶಾ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಇೆಂದ್ರ ವಾ .ಪ್. ನಾಯಕ ರ

723 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ನಿೇಲ್ಗುೆಂದ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಭಾಗಯ ಶ್ರ ೇ. ಎಮ್. ಜಂಬಗ

724 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕಟ್ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸರಸಾ ತಿ .ಪ್ರ ಕಾಶ. ಮೇಟಿ

725 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಬೇವೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಕವಿತಾ . ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ . ದ್ಡ್ಡಿ

726 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕಲಾದ್ಗ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಶೇಭಾ. ವೆಂಕಣಣ . ಬಿರಾದಾರ

727 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಮುರನಾಳ

ಶ್ರ ೇ. ಹೂವಪ್ಪ .ಎಸ್.ರಾಠೇಡ

728 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಶ್ರೂರ

ಶ್ರ ೇ. ರಂಗಪ್ಪ . ಹೇಬಪ್ಪ . ಗೌಡರ

729 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ರಾೆಂಪೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಹನಮ್ವಾ .ವಿ.ಕರಿಹಳ್ಳ

730 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಗಲ್ಗಲಿ

MAGIYAPPA BASAPPA DEVANAL

731 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಗರಿಸ್ವಗರ

ಶ್ರ ೇ.ಹಣಮಂತ್.ದುೆಂಡಪ್ಪ .ಕಾಖಂಡಕ್ಷ್

732 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕುೆಂದ್ರಗ

ಶ್ರ ೇ. ಬಸವರಾಜ ಬಸವಲಿೆಂಗಪ್ಪ ಖೇತ್

733 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಸುನಗ

ಶ್ರ ೇ ಕಸೂತ ರಿ ಹಣಮಂತ್ ಲಿೆಂಗಣಣ ವರ

734 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಬಲ್ಕುೆಂದಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಮುತತ ರಾಜ ರ್ಜಧವ

735 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಧನೂನ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ವಿೇಣಾ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಕಾಶಪ್ಪ ನವರ

736 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ

ಶ್ರ ೇ.ಶಶ್ಕಾೆಂತ್.ಹನಮಂತ್ಗೌಡ.ಪಾಟಿೇಲ್

737 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕಂದ್ಗಲ್ು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚಂದ್ವಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ

738 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಸಂಗಮ್

ಶ್ರ ೇ.ವಿೇರೇಶ ಸಿದ್ೆ ಣಣ ಉೆಂಡೇಡ್ಡ

739 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಐಹಳೆ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಗಂಗೂಬಾಯಿ

740 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಆಸಂಗ

ಶ್ರ ೇ.ಪ್ರಶುರಾಮ್.ಬಾಳಪ್ಪ .ಬಸವಾ ಗೇಳ

741 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಹುನೂನ ರ

ಶ್ರ ೇ. ಬಸಪ್ಪ . ಸಿದ್ಗೆಂಡ. ಬಿರಾದಾರ

742 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕುಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ. ಪುೆಂಡಲಿಕ. ರಾಮ್ಪ್ಪ . ಪಾಲಂಬಾವಿ

743 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕುೆಂಬಾರಹಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಸ್ವೆಂಯವಾ .ಆರ್. ದ್ಳವಾಯಿ

744 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಸಸ್ವಲ್ಟಿಟ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಲ್ಲಿತಾ .ಆರ್. ನಂದ್ದಪ್ಪ ನವರ

745 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಸ್ವವಳಗ

ಶ್ರ ೇ.ಶ್ವಾನಂದ್. ಆರ್. ಪಾಟಿೇಲ್

746 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ತದ್ಲ್ಬಾಗ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಜಯಶ್ರ ೇ.ಎಸ್.ಶಮಾಾ

747 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಕೊಣ್ಣಣ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ರೇಣುಕಾ. ಎಮ್.ಮ್ಲ್ಘಾಣ

748 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಲೇಕಾಪೂರ

ಶ್ರ ೇ. ಮ್ಹಾೆಂತೇಶ.ಬ.ಉದ್ಪುಡ್ಡ

749 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಮಂಟೂರ

ಶ್ರ ೇ. ಭೇಮ್ನಗೌಡ. ಗೌಡಪ್ಪ ಗೌಡ. ಪಾಟಿೇಲ್

750 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಮೆಟ್ಗುಡಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ.ಕವಿತಾ .ಬಾಲ್ಪ್ಪ . ತಿಮಾಮ ಪೂರ

751 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಸೈದಾಪೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ಸುರ್ಜತಾ. ಎಮ್. ಸಿೆಂಗಾಡ್ಡ

752 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಶ್ರೇಳ

ಶ್ರ ೇ. ಮುತ್ತ ಪ್ಪ ಹನಮ್ಪ್ಪ ಕೊಮಾರ

753 ಬಾಗಲ್ಕೊೇಟೆ

ಇೆಂಗಳಗ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ. ರತ್ನ ವಾ .ರಾಮ್ಪ್ಪ .ತ್ಳೇವಾಡ

754 ಧಾರವಾಡ

ಗರಗ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರತಾನ ದ್ಯಾನಂದ್ ಪಾಟಿೇಲ್

755 ಧಾರವಾಡ

ಉಪಿಪ ನಬಟ್ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇ ಕಲ್ು ಪ್ಪ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಪುಡಕಲ್ಕಟಿಟ

756 ಧಾರವಾಡ

ಹೆಬೆ ಳ್ಳಿ

ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮ್ಟಿಟ

757 ಧಾರವಾಡ

ನರೇೆಂದ್ರ

ಶ್ರ ೇ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾದ್ರ

758 ಧಾರವಾಡ

ನಿಗದಿ

ಶ್ರ ೇ ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಘಾಟಿನ

759 ಧಾರವಾಡ

ಮುಗದ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬೇಲೂರ ಭಾವನ ಕಲೆಮ ೇಶ

760 ಧಾರವಾಡ

ಗಳಗ

ಶ್ರ ೇ ಅಣಣ ಪ್ಪ ಫಕ್ಷ್ಕ ೇರಪ್ಪ ದೇಸ್ವಯಿ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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761 ಧಾರವಾಡ

ಮಿಶ್ರ ಕೊೇಟಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಈರವಾ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ

762 ಧಾರವಾಡ

ದೇವಿಕೊಪ್ಪ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ವಿದಾಯ ಸುರೇಶಗರಿ ಭಾವನವರ

763 ಧಾರವಾಡ

ತ್ಬಕದ್ಹನಿನ ಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಮಂಜವಾ ಶೇಖಪ್ಪ ಹರಿಜನ

764 ಧಾರವಾಡ

ಬಾಯ ಹಟಿಟ

ಶ್ರ ೇ.ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ

765 ಧಾರವಾಡ

ಕೊೇಳ್ಳವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚೈತಾರ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಶ್ರೂರ

766 ಧಾರವಾಡ

ಅದ್ರಗುೆಂಚಿ

ಶ್ರ ೇ ಸುರೇಶಗೌಡ ಚನಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

767 ಧಾರವಾಡ

ಬು.ಅರಳ್ಳೇಕಟಿಟ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚೆನನ ವಾ ಬಸನಗೌಡ ಶ್ವನಗೌಡರ

768 ಧಾರವಾಡ

ಅಳಗವಾಡ್ಡ

ಶ್ರ ೇ ಅೆಂದಾನಯಯ ಬಸಲಿೆಂಗಯಯ ಹಿರೇಮ್ಠ್

769 ಧಾರವಾಡ

ಶಲ್ವಡ್ಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಇಬಾರ ಹಿೆಂಪೂರ ರೇಣುಕಾ ಹನಮ್ಪ್ಪ

770 ಧಾರವಾಡ

ಮೊರಬ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಕೆೆಂಪ್ಗೌಡ

771 ಧಾರವಾಡ

ನಲ್ವಡ್ಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗಾಯಿತಿರ ಸಂಜಿೇವರೆಡ್ಡಿ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

772 ಧಾರವಾಡ

ಗುಡಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬೆಂತೂರ ಜಯ ೇತಿ ಶ್ವಾನಂದ್

773 ಧಾರವಾಡ

ಸಂಶ್

ಶ್ರ ೇ ನಾಗನಗೌಡ ನಿೆಂಗನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

774 ಧಾರವಾಡ

ಕಮ್ಡಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ಉಮೇಶ ಉಫಾ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ರಾಮ್ಪ್ಪ

775 ಧಾರವಾಡ

ಯಲಿವಾಳ

ಶ್ರ ೇ ಭರಮ್ಪ್ಪ ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ ಮುಗಳ್ಳ

776 ಗದ್ಗ

ಹುಲ್ಕೊೇಟಿ

ಮೂಲಿಮ್ನಿ ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ರವಿೆಂದ್ರ ನಾಥ

777 ಗದ್ಗ

ಕುತ್ಾಕೊೇಟಿ

ಹಣಮಂತ್ಪ್ಪ ಯಲ್ು ಪ್ಪ ಪೂರ್ಜರ

778 ಗದ್ಗ

ಲ್ಕುಕ ೆಂಡ್ಡ

ಪಾಟಿೇಲ್ ಸಿದ್ೆ ಲಿೆಂಗೆಶಾ ರ ಹೇಳ್ಳಯಪ್ಪ ಗೌಡ

779 ಗದ್ಗ

ಸರಟೂರ

ಕುರಡಗ ವಾಸಪ್ಪ ಕುಬೇರಪ್ಪ

780 ಗದ್ಗ

ಹೆಂಬಳ

ಹುಣಸಿಕಟಿಟ ಲ್ಲಿತಾ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ

781 ಗದ್ಗ

ಡಂಬಳ

ಚವಾಾ ಣ ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ರವಿರಾಜ

782 ಗದ್ಗ

ಹಮಿಮ ಗ

ಶೇಭಾ ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ

783 ಗದ್ಗ

ಹಿರೇವಡಿ ಟಿಟ

ಈರಪ್ಪ ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನಾಡಗೌಡರ

784 ಗದ್ಗ

ಅಬಿೆ ಗೇರಿ

ಅೆಂಗಡ್ಡ ರೂಪಾ ಮಂಜುನಾಥ

785 ಗದ್ಗ

ನಿಡಗುೆಂದಿ

ಬಿಚ್ಚಚ ರ ಮ್ಲ್ು ವಾ ವಿೇರಪ್ಪ

786 ಗದ್ಗ

ಸೂಡ್ಡ

ಮಂಜುಳ್ಳ ಮೊೇಹಣ ಹುಲ್ು ಣನ ವರ

787 ಗದ್ಗ

ಹಳೆಆಲೂರ

ಪ್ಡ್ಡಯಪ್ಪ ಹಣಮಂತ್ಪ್ಪ ಪೂರ್ಜರ

788 ಗದ್ಗ

ಬಳವಣಕ್ಷ್

ಶ್ವಕುಮಾರ ಲಿೆಂಗಬಸಪ್ಪ ನಿೇಲ್ಗುೆಂದ್

789 ಗದ್ಗ

ಚಿಕಕ ನರಗುೆಂದ್

ರೇಣುಕಾ ಶ್ವಪುತ್ರ ಪ್ಪ ಅವರಾದಿ

790 ಗದ್ಗ

ಕೊಣ್ಣಣ ರ

ರಾಜೂಗೌಡ ಸಂಕನಗೌಡ ಕೆೆಂಚನಗೌಡರ

791 ಗದ್ಗ

ಮಾಗಡ್ಡ

ದೇವಕಕ ಮ್ಲೆು ೇಶಪ್ಪ ಲ್ಮಾಣಿ

792 ಗದ್ಗ

ಶ್ಗು

ಬಳ್ಳಗಾರ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ

793 ಗದ್ಗ

ಬಳಿ ಟಿಟ

ಅಳವಂಡ್ಡ ರೇಖಾ ತಿಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ

794 ಗದ್ಗ

ಹೆಬಾೆ ಳ

ಈಶಾ ರಪ್ಪ ಶ್ವಪ್ಪ ಹುಲ್ು ಲಿು

795 ಹಾವೇರಿ

ಕಬೂೆ ರ

ಲ್ಮಾಣಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಪ್ರಮೇಶ

796 ಹಾವೇರಿ

ದೇವಗರಿ

ಕಡ್ಡು ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಪ್ಪ

797 ಹಾವೇರಿ

ಅಗಡ್ಡ

ಕೊಟೆರ ೇಶಪ್ಪ ರು ಬಸೇಗಣಿಣ

798 ಹಾವೇರಿ

ನೆಗಳೂರು

ಕಲ್ಕೊೇಟಿ ಸಿದ್ೆ ರಾಜ ಮ್ಹಾಬಳೇಶಾ ರಪ್ಪ

799 ಹಾವೇರಿ

ಹಾವನೂರ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ವಾ ಮಾರುತಿ ಗರವರ

800 ಹಾವೇರಿ

ಚನನ ಳ್ಳಿ

ಸುಮಿತಾರ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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801 ಹಾವೇರಿ

ಹಂಸಭಾವಿ

ಶ್ವರಾಜ ಡ್ಡ ಹರಿಜನ

802 ಹಾವೇರಿ

ಕೊೇಡ

ಈಟೇರ ನಿೇಲ್ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ು ಪ್ಪ

803 ಹಾವೇರಿ

ರಟಿಟ ೇಹಳ್ಳಿ

ಬನಿನ ಕೊೇಡ ಪ್ರ ಕಾಶ ಬಸಪ್ಪ

804 ಹಾವೇರಿ

ಮಾಸೂರ

ಕರಿಯಣಣ ನವರ ಸಿದ್ೆ ಲಿೆಂಗಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ

805 ಹಾವೇರಿ

ಚಿಕೆಕ ೇರೂರ

ಗೇಪ್ಕಕ ಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾದೇವಕಕ ಹೇಳೆಬಸಪ್ಪ

806 ಹಾವೇರಿ

ಕಾಕೊೇಳ

ಏಕನಾಥ ಭೇಮ್ರೆಡ್ಡಿ

807 ಹಾವೇರಿ

ಕರೂರ

ಮಂಗಳಗೌರಿ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎೆಂ ಎೆಂ ಪಿ

808 ಹಾವೇರಿ

ಮೆಡೆು ೇರಿ

ಮಾರುತಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ ರಾಥೇಡ

809 ಹಾವೇರಿ

ತಮಿಮ ನಕಟಿಟ

ಗರಿಜವಾ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಬಾಯ ಲ್ದ್ಹಳ್ಳಿ

810 ಹಾವೇರಿ

ಹಲ್ಗೇರಿ

ಕನನ ಪ್ಪ ಳವರ ಶ್ವಾನಂದ್ ವಿಶಾ ನಾಥ

811 ಹಾವೇರಿ

ಜೇಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ

ಗದಿಗೆವಾ ಗುಡಿ ಪ್ಪ ದೇಸ್ವಯಿ

812 ಹಾವೇರಿ

ಕಾಗನೆಲೆ

ಅಬುೆ ಲ್ಮುನಾಫ ಬಾಬುಲಿಸ್ವಬ ಎಲಿಗಾರ

813 ಹಾವೇರಿ

ಶ್ಡೇನೂರ

ಸುಮಂಗಲಾ ರವಿೇೆಂದ್ರ ಪ್ಟ್ಟ ಣಶೆಟಿಟ

814 ಹಾವೇರಿ

ಮೊೇಟೆಬನೂನ ರ

ಆನಸೂಯಾ @ ಲ್ಲಿತಾ ಕುಳೇನೂರ

815 ಹಾವೇರಿ

ಕಾರಡಗ

ರಮೇಶ ಬಸಪ್ಪ ದುಗಗ ತಿತ

816 ಹಾವೇರಿ

ಯಲ್ವಿಗ

ಚವಾಾ ಣ ನಿೇಲ್ವಾ ನಾಗಪ್ಪ

817 ಹಾವೇರಿ

ಹತಿತ ಮ್ತೂತ ರ

ಅಮ್ರಾಪುರ ಶ್ವರಾಜ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ

818 ಹಾವೇರಿ

ಹುರುಳ್ಳಕುಪಿಪ

ದೊಡಮ ನಿ ಸಹನಾ ಶ್ರ ೇಧರ

819 ಹಾವೇರಿ

ಬಮ್ಮ ನಹಳ್ಳಿ

ಬಿ ಎೆಂ ಪ್ಠಾಣ

820 ಹಾವೇರಿ

ಅಕ್ಷ್ಕ ಆಲೂರ

ಟಾಕನಗೌಡ ಗ ಪಾಟಿೇಲ್

821 ಹಾವೇರಿ

ತಿಳವಳ್ಳಿ

ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಯಲ್ಪ್ಪ ಕಲೆು ೇರ

822 ಹಾವೇರಿ

ಆಡೂರ

ಗೌರವಾ ಭೇಮ್ಪ್ಪ ಶೇತ್ಸನದಿ

823 ಹಾವೇರಿ

ನರೇಗಲ್

ಮಾಲ್ತೇಶ ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಸಪಿಪ ೇನ

824 ಹಾವೇರಿ

ಹಿರೂರ

ರಾಘವೇೆಂದ್ರ ಮ್ನೊೇಹರ ತ್ಹಶ್ೇಲಾೆ ರ

825 ಹಾವೇರಿ

ತ್ಡಸ

ಮುಮ್ತ ಜಬಿ ಮೌಲ್ಸ್ವಬ ತ್ಡಸ

826 ಹಾವೇರಿ

ದುೆಂಡಶ್

ಬಸನಗೌಡ ಹನುಮಂತ್ಗೌಡ ದೇಸ್ವಯಿ

827 ಹಾವೇರಿ

ಕುೆಂದೂರ

ಗಂಜಿಗಟಿಟ ಶೇಭಾ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ

828 ಹಾವೇರಿ

ಹುಲ್ಗೂರ

ದಿೇಪಾ ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಅತಿತ ಗೇರಿ

829 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ರಾಮ್ನಗರ

ಶ್ರ ೇ ಸಂಜಯ ಹಣಬರ

830 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಜೇಯಿಡಾ

ಶ್ರ ೇ ರಮೇಶ ಜೆಂಜು ನಾಯಕ

831 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ತೇರಗಾೆಂವ

ಶ್ರ ೇ ಸಂತೇಷ್ ಶಂಕರ ರೇಣಕೆ

832 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮುಕಾವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಮ್ಹೇಶ್ರ ೇ ಸಂಜು ಮಿಶಳ್ಳ

833 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಅೆಂಬಿಕಾಗರ

ಶ್ರ ೇ ಕೃಷ್ಮಣ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಾ

834 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಕಾವಲ್ವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಕೊವೇಾಕರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಸುಭಾಸ

835 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಚಿತಾತ ಕುಲಾ

ಶ್ರ ೇ ಪಂಡರಿನಾಥ (ಕೃಷ್ಣ ) ಮೇಥಾ

836 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮ್ಲಾು ಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಶೆಂತಾ ಬಿಕುಕ ಬಾೆಂದೇಕರ

837 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಚೆೆಂಡ್ಡಯಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚೈತಾರ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ ಕೊೇಠಾರಕರ

838 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಅಗಸೂರ

ಶ್ರ ೇ ಜಗದಿೇಶ ಗರಿಯಣಣ ನಾಯಕ

839 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಶೆಟ್ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸರಳ್ಳ ದಿಕ್ಷ್ಮ ತ್ ನಾಯಕ

840 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಅವಸ್ವಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಉಷ್ಮ ಉದ್ಯ ನಾಯಕ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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841 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಗೇಕಣಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗಾಯತಿರ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ

842 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಹೆಗಡೆ

ಶ್ರ ೇ ರತಾನ ಕರ ಮ್ಹಾದೇವ ನಾಯಕ

843 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮಿರ್ಜಾನ

ಶ್ರ ೇ ಪ್ರ ದಿೇಪ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ

844 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮೂರೂರು

ಶ್ರ ೇ ಗರ್ಜನನ ನಾಗೇಶ ಪೈ

845 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ದೇವಗರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ವಿೇಣಾ ಸೂರಜ್ ನಾಯಕ ಸೇನಿ

846 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಹಳದಿೇಪುರ

ಶ್ರ ೇ ಶ್ವಾನಂದ್ ಆರ್. ಹೆಗಡೆ

847 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮುಗಾಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶ್ರ ೇಕಲಾ ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ಶಸಿತ ಿ

848 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮಾವಿನಕುವಾಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ

849 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ನಗರಬಸಿತ ಕೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪುಷ್ಮಪ ಗೇವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ

850 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮಂಕ್ಷ್

ಶ್ರ ೇ ದಿೇಪ್ಕ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ

851 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಮಾವಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸಿೆಂಧು ಭಾಸಕ ರ ನಾಯಕ

852 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಶ್ರಾಲಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಮಾಸಿತ ಗೆಂಡ

853 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಹೆಬಳೆ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಜಯಶ್ರ ೇ ಗುರುದಾಸ ಮೊಗೇರ

854 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಬಳಕೆ

ಶ್ರ ೇ ಆಲ್ೆ ಟ್ಾ ಬನಾಲ್ ಡ್ಡಕೊಸ್ವತ

855 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಬನವಾಸಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರೂಪಾ ನಾಯಕ

856 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಬದ್ನಗೇಡ

ಶ್ರ ೇ ಬಸವರಾಜ ದೊಡಮ ನಿ

857 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಹುಲೇಕಲ್

ಶ್ರ ೇ ಗರ್ಜನನ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ

858 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ರ್ಜನಮ ನೆ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪ್ರ ಭಾವತಿ ಪ್ರಮೇಶಾ ರ ಗೌಡ

859 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ದೊೇಡನ ಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಉಷ್ಮ ಹೆಗಡೆ

860 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಅಣಲೇಬೈಲ್

ಶ್ರ ೇ ಗೆಜೆಜ ಎೆಂ. ಜಿ. ಹೆಗಡೆ ಕ್ಷ್ಬೆ ಳ್ಳಿ

861 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಹಲ್ಗೇರಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ವಸಂತ್ ನಾಯಕ

862 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ದೊಡಮ ನೆ

ಶ್ರ ೇ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಬೇಡಕ ಣಿ

863 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಇಡಗುೆಂದಿ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶುರ ತಿ ಗಣಪ್ತಿ ಹೆಗಡೆ

864 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಕಂಪಿು (ಮಂಚಿಕೇರಿ)

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರೂಪಾ ಗರ್ಜನನ ಬೂರಮ್ನೆ

865 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಪಾಳ್ಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಿರಳ್ಳಿ

866 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಚಿಗಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಿಪ್ಪ ಣಣ ಪಾಟಿೇಲ್

867 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ

ಇೆಂದೂರ

ಶ್ರ ೇ ರವಿ ಸಿದ್ಧ ನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

868 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕಮ್ಲಾಪೂರ

ಕಮ್ಲಾಬಾಯಿ.ಎೆಂ.ಚಿಗಾಗ ೆಂವ

869 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮ್ಹಾಗಾೆಂವ

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ವೈಜನಾಥ ತ್ಡಕಲ್

870 ಕಲ್ಬುರಗ

ಅವರಾದ್(ಬಿ)

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಾಗರಗ

871 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕುಸುನೂರ

ಅರವಿೆಂದ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚವಾಾ ಣ

872 ಕಲ್ಬುರಗ

ಖಣದಾಳ

ಸುಮಿತ್ ರಾಜೇೆಂದ್ರ ಪಾಟಿೇಲ್

873 ಕಲ್ಬುರಗ

ಫರಹತಾಬಾದ್

ದಿಲಿೇಪ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೇಲ್

874 ಕಲ್ಬುರಗ

ಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಸಂತೇಷ್ ವಿಠ್ಲ್ರಾವ ಮಾಲಿಪಾಟಿೇಲ್

875 ಕಲ್ಬುರಗ

ಸೆಂತ್

ಹಿೇರಾಬಾಯಿ ಬಾಬು ಚವಾಾ ಣ

876 ಕಲ್ಬುರಗ

ಜಿಡಗಾ

ಪಾಯ ಟಿ ಸಿದಾರ ಮ್ ಭೇಮ್ಶಯ

877 ಕಲ್ಬುರಗ

ಖಜೂರಿ

ಹಷ್ಮಾನಂದ್ ಸುಭಾಷ್ ಗುತೆತ ೇದಾರ

878 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮಾದ್ನಹಿಪ್ಪ ರಗಾ

ಗುರುಶೆಂತ್ಗೌಡ ಶಲಿವಾಹನ

879 ಕಲ್ಬುರಗ

ನಿೆಂಬಗಾಾ

ತೈನಿನಸಲಾಮ ಬೇಗಂ ಮೈಬೂಬಸ್ವಬ

880 ಕಲ್ಬುರಗ

ನರೇಣಾ

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಮ್ಹಾದೇವ ರಾಗ
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881 ಕಲ್ಬುರಗ

ಚಿೆಂಚನಸೂರ

ಶರಣಗೌಡ ದೌಲ್ತ್ರಾವ ಪಾಟಿೇಲ್

882 ಕಲ್ಬುರಗ

ತ್ಡಕಲ್

ಮಾಲಾಜಿ ಸುವಣಾಾ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ

883 ಕಲ್ಬುರಗ

ಸರಸಂಬಾ

ಕಲಾವತಿ ಮ್ಲ್ಣಣ ನಾಗೂರೆ

884 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕರಜಗ

ಬೌರಮ್ಮ ಮ್ಹಾದೇವಗೌಡ ಕರೂಟಿ

885 ಕಲ್ಬುರಗ

ಬಡದಾಳ

ರತ್ನವಾ ಆರ್.ಬಿೇರಣಣ ಕಲೂು ರ

886 ಕಲ್ಬುರಗ

ಆತ್ನೂರ

ಅನನ ಪೂಣಾ ಹಿರಾಪೂರ

887 ಕಲ್ಬುರಗ

ಗಬೂೆ ರ(ಬಿ)

ಶೇಭಾ ಸಿದುೆ ಸಿರಸಗ

888 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮಾಶಳ

ಅರುಣಕುಮಾರ ಎೆಂ.ವೈ.ಪಾಟಿೇಲ್

889 ಕಲ್ಬುರಗ

ನೆಲೇಗ

ದೇವಕ್ಷ್ ಚನನ ಮ್ಲ್ಯ ಹಿರೇಮ್ಠ್

890 ಕಲ್ಬುರಗ

ಯಡಾರ ಮಿ

ದಂಡಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಳಗೇರಾ

891 ಕಲ್ಬುರಗ

ಇಜೇರಿ

ಶೆಂತ್ಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ಶಯ ಕುಡಲ್ಗ

892 ಕಲ್ಬುರಗ

ಅೆಂದೊೇಲಾ

ಗಂಗಮ್ಮ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ದೇಸ್ವಯಿ

893 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕೊೇಳಕ್ಕರ

ಶ್ವರಾಜ ಅಪಾಪ ಸ್ವಬ ಪಾಟಿೇಲ್

894 ಕಲ್ಬುರಗ

ಅರಳಗುೆಂಡಗ

ರೇವಣಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಂಕಾಲಿ

895 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮಂದೇವಾಲ್

ಕಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಮ್ರೆಪ್ಪ ಬಡ್ಡಗೇರ

896 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕುೆಂಚಾವರಂ

ಹಿೇರುಬಾಯಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ರ್ಜಧವ

897 ಕಲ್ಬುರಗ

ಐನೊೇಳ್ಳ

ಗೌತ್ಮ್ ವೈಜನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್

898 ಕಲ್ಬುರಗ

ಸುಲೇಪೇಟ್

ಅನುಸೂಯ ಶರಣಪ್ಪ ತ್ಳವಾರ

899 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕೊೇಡ್ಡು

ರಾಮ್ಲಿೆಂಗರೆಡ್ಡಿ ದೇಶಮುಖ

900 ಕಲ್ಬುರಗ

ಚಿಮ್ಮ ನಚೇಡ

ಸಂಜಿೇವನ ರಮೇಶ ಯಾಕಾಪೂರ

901 ಕಲ್ಬುರಗ

ನಿಡಗುೆಂದಾ

ಶ್ವಶರಣಪ್ಪ ರಾಜೇೆಂದ್ರ ಪ್ಪ

902 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕಾಳಗ

ಸುರೇಖಾ ನಿೆಂಬಣಣ ಕೊೇರವಾರ

903 ಕಲ್ಬುರಗ

ತೆೆಂಗಳ್ಳ

ಶಶ್ಕಲಾ ರಾಜಶೇಖರ ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ

904 ಕಲ್ಬುರಗ

ಭಂಕ್ಕರ

ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿ. ಪಾಟಿೇಲ್ ಮ್ರತೂರ

905 ಕಲ್ಬುರಗ

ದಿಗಾಗ ೆಂವ

ಶ್ವರುದ್ರ ಪಾಪ ಭೇಣಿ

906 ಕಲ್ಬುರಗ

ರಾವೂರ

ಅಶೇಕ ಜಗನಾನ ಥ ಸಗರ

907 ಕಲ್ಬುರಗ

ನಾಲ್ವಾರ

ಸೇನಿಬಾಯಿ ವಿಠ್ಲ್ ಪ್ವಾರ

908 ಕಲ್ಬುರಗ

ಅರಣಕಲ್

ರಾಜೇಶ ಜಗದೇವ ಗುತೆತ ೇದಾರ

909 ಕಲ್ಬುರಗ

ಗುೆಂಡಗುತಿಾ

ಶ್ವಲಿೆಂಗಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಸಂಗಾವಿ

910 ಕಲ್ಬುರಗ

ಆಡಕ್ಷ್

NAGESH BHAVANAPPA

911 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮ್ಳಖೇಡ(ಜೆ)

ದೇವಮ್ಮ ಕರೆಪ್ಪ ಪಿಲಿು

912 ಕಲ್ಬುರಗ

ಮುಧೇಳ

ದಾಮೊೇಧರರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟ್ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟಿೇಲ್

913 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕೊೇಡಾು

ಗೌರಮ್ಮ ಜೈಭೇಮ್

914 ಕಲ್ಬುರಗ

ಕೊೇಲ್ಕುೆಂದಾ

ಶರದ್ಮ್ಮ ಜೈಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ

915 ಬಿೇದ್ರ್್

ಚಿೆಂತಾಕ್ಷ್

ಗೇತಾ ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ ಚಿದಿರ ಗಾದ್ಗ

916 ಬಿೇದ್ರ್್

ದ್Áಬಕಾ(ಸಿ)

ಮಾರುತಿೇ ಭಾಮ್ಲಾ ಚೇಹಾಣ್

917 ಬಿೇದ್ರ್್

ಕಮ್ಲ್ನಗರ

ಬಾಬುಸಿೆಂಗ್ ವಿಠ್ಲ್ ಸಿೆಂಗ್

918 ಬಿೇದ್ರ್್

ಸಂತ್ಪೂರ

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುೆಂಡಪಾಪ

919 ಬಿೇದ್ರ್್

ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ

ಸುರೇಖಾ ಸುರೇಶ

920 ಬಿೇದ್ರ್್

ವಡಗಾೆಂವ(ಡ್ಡ)

ಮಿೇನಾ ಮಾಣಿಕ ಚವಾಣ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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ಸಂ.
921 ಬಿೇದ್ರ್್

ಎಕಂಬಾ

ಶ್ರ ಮ್ತಿ ಸಂಧಾಯ ರಾಣಿ ರಾಮ್ ನರಟೆ

922 ಬಿೇದ್ರ್್

ಹುಲ್ಸುರು

ಸುಧಿೇರ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪರ ೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಕಡಾದಿ

923 ಬಿೇದ್ರ್್

ಕೊೇಹಿನೂರು

ಆನಂದ್ ವಿಠ್ಲ್ ರಾವ್

924 ಬಿೇದ್ರ್್

ಮಂಠಾಳ

ನಿಮ್ಲಾ ವಜಿನಾಥ ಮಾನೆಗೇಪಾಳೆ

925 ಬಿೇದ್ರ್್

ಮುಡುಬಿ

ರಾಜಶೇಖರ ಬಸವಣಪಾಪ

926 ಬಿೇದ್ರ್್

ನಾರಾಯಣಪೂರ

ಆಮ್ರ ಪಾಲಿ ವಿೇರಣಾಣ

927 ಬಿೇದ್ರ್್

ಪ್ರತಾಪೂರ

ಅಣಾಣ ರಾವ ಭೇಮ್ಲಾ ರಾಠೇಡ್

928 ಬಿೇದ್ರ್್

ರಾಜೇಶಾ ರ

gundureddy r kamalapure

929 ಬಿೇದ್ರ್್

ಭಾತಂಬಾರ

ಶ್ೇತ್ಲ್ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ್ರಾವ

930 ಬಿೇದ್ರ್್

ಹಲ್ಬಗಾಾ

ಅೆಂಬಾದಾಸ್ ಮ್ನೊೇಹರ್ ಕೊೇರೆ

931 ಬಿೇದ್ರ್್

ಖಟ್ಕಚಿೆಂಚೇಳ್ಳ

ರವಿೇೆಂದ್ರ ರೆಡ್ಡೆ ಗುೆಂಡಾರೆಡ್ಡಿ

932 ಬಿೇದ್ರ್್

ಮ್ದ್ಕಟಿಟ

ರೇಖಾಬಾಯಿ ನಿೇಲ್ಕ ೆಂಠ್

933 ಬಿೇದ್ರ್್

ನಿಟೂಟ ರ(ಬಿ)

ಉಷ್ಮ ರಾಜೇೆಂದ್ರ

934 ಬಿೇದ್ರ್್

ಸ್ವಯಗಾೆಂವ

ರ್ಜಮ್ಖಂಡ್ಡಕರ ವಿದಾಯ ಸ್ವಗರ ಭಾಲೆಕ

935 ಬಿೇದ್ರ್್

ಬಗದ್ಲ್

ಅಫೊರ ೇಝ್ ಖಾನ್ ಭಂಗೂರ್

936 ಬಿೇದ್ರ್್

Zಟಾಟ

ಶಕುೆಂತ್ಲಾ ಕಾಶ್ೇನಾಥ್

937 ಬಿೇದ್ರ್್

ಜನವಾಡ

ತಾರಾಬಾಯಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್

938 ಬಿೇದ್ರ್್

ಕಮ್ಠಾಣಾ

ಮೊೇಹಮ್ಮ ದ್ ಫೇರೇಝ್ ಖಾನ್

939 ಬಿೇದ್ರ್್

ಮಾಳೆಗಾೆಂವ

Vijaykumar anneppa patil

940 ಬಿೇದ್ರ್್

ಮ್ನನ ಳ್ಳಿ

ಬಾಬುರಾವ್ ಮ್ಲಾಕ ಪುರೆ

941 ಬಿೇದ್ರ್್

ಔರಾದ್(ಎಸ್)

ಮಂಜುಳ್ಳ ಬೆಂಬಳಗ

942 ಬಿೇದ್ರ್್

ಬೇಮ್ಳಖೆಡ

sunita santosh

943 ಬಿೇದ್ರ್್

ದುಬಲ್ಗುೆಂಡ್ಡ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಈಶಾ ರ್

944 ಬಿೇದ್ರ್್

ಘಾಟ್ಬೇರಾಳ

ಶ್ರ ೇ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರಾವ ಕಾಶ್ೇನಾಥ ರಾವ ಪಾಟಿೇಲ್

945 ಬಿೇದ್ರ್್

ಹಳ್ಳಿ ಖೇಡ(ಬಿ)

ಸುನಿತಾ ತಕಾರಾಮ್ ಸಗರ

946 ಬಿೇದ್ರ್್

ಕೊಡಂಬಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ಮ್ಲಿು ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ

947 ಬಿೇದ್ರ್್

ನಿಣಾಾ

ಜಯಶ್ರ ೇ ಜಯಸಿೆಂಗ್ ರಾಠೇಡ್

948 ಬಿೇದ್ರ್್

ಹುಡಗ

ಪಿರ ಯಾ ಸಂಜಯ ಸಿೆಂಗ ಠಾಕುರ

949 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಎಮಿಮ ಗನೂರು

ಎ. ಬನಶಂಕರಿ

950 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕೊೇಳೂರು

ಗೇಪಾಲ್

951 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕೊಲ್ಾಗುೆಂದಿ

ಎನ್. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ

952 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಮೊೇಕಾ

ಹಂಪ್ಮ್ಮ

953 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ರೂಪ್ನಗುಡ್ಡ

ಅಲ್ು ೆಂ ಪ್ರ ಶೆಂತ್

954 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕೊಳಗಲ್ಲು

ಪಿ ಸರಸಾ ತಿ

955 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಬಾದ್ನಹಟಿಟ

ಸಿ ಭಾರತಿ

956 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಳಲ್ಲ

ಕೊಟ್ರ ಪ್ಪ

957 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಿರೇಹಡಗಲಿ

ಎಮ್. ವಿೇಣಾ

958 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಸೇಗ

ಪಿ.ವಿಶಾ ನಾಥ

959 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಇಟಿಟ ಗ

ಕುೆಂಚ್ಯರು ಶ್ೇಲ್

960 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕಾಲಿಾ ಪ್ಶ್ಮ ಮ್

ಎಸ್.ಎೆಂ.ಲ್ಲಿತಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಸಂ.
961 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಂಪಾಸ್ವಗರ

ಎಸ್ ಗುರುಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ

962 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಂಪಾಪ್ಟ್ಟ ಣ

ಕೆ ಹೆಚ್ ಮ್ಲಿು ಕಾಜುಾನ

963 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕೊೇಗಳ್ಳ

ಬಿ ಆನಂದ್

964 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ತಂಬರ ಹಳ್ಳಿ

ಆರ್ ಶರದ್

965 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಜಯಕುಮಾರಿ

966 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

114.ಡಣಾಪುರ

ರೇಖಾ ಪೂರ್ಜರ್

967 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಮೆಟಿರ

ಎೆಂ ವೆಂಕಟ್ನಾರಮ್ಮ

968 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಉಜಿಜ ನಿ

ಎೆಂ ಎೆಂ ಜೆ ಹಷ್ಾವಧಾನ

969 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಸಹಳ್ಳಿ

ಆಶ ಎನ್

970 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಗುಡೇಕೊೇಟೆ

ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್

971 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಗುೆಂಡುಮ್ಣುಗು

ರತ್ನ ಮ್ಮ

972 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹೂಡೇೆಂ

ಹೆಚ್ ರೇವಣಣ

973 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಬಡೇಲ್ಡುಕು

ಪಿ ದಿೇನಾ

974 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಚಿರಿಬಿ

ಉಮಾದೇವಿ ಪಿ.ಹೆಚ್

975 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಯಶವಂತ್ನಗರ

ಅಕ್ಷ್ಯ ಅಶೇಕ ಲಾಡ್

976 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಚೇರುನೂರು

ನೇತಾರ ವತಿ

977 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ತಾರಾನಗರ

ಹಷ್ಾ.ಅರ್.ಹೆಚ್.

978 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ದೇವಗರಿ

ಸರಸಾ ತಿ

979 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ವಡುಿ

ವಿ ಜನಾಧಾನ

980 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಹಚಚ ಳ್ಳಿ

ಬಿ.ಜಿ.ರವಿ

981 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಕರೂರು

ಕೊೇಟೇಶಾ ರ ರೆಡ್ಡಿ

982 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

ಸಿರಿಗೇರಿ

ರತ್ನ ಮ್ಮ ಕೊೇೆಂ ಅಡ್ಡವಯಯ

983 ಬಳ್ಳಿ ರಿ

64.ಹಳೇಕೊೇಟೆ

ಹೆಚ್.ಸಿ ರಾಧ

984 ರಾಯಚ್ಚರು

ಅರಕೇರಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಜಯಶ್ರ ೇ ಶರಣಗೌಡ

985 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗಬೂೆ ರು

ಬಳಗುೆಂದಿ ಶರಬಣಣ ಸ್ವಹು

986 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗಲ್ಗ

ಗುೆಂಡಮ್ಮ ಹನುಮ್ಯಯ

987 ರಾಯಚ್ಚರು

ರ್ಜಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ವಿೇರಣಣ ಪಾಣಿ

988 ರಾಯಚ್ಚರು

ಕೊಪ್ಪ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬಸಸ ಮ್ಮ ಲಿೆಂಗಮ್ಮ ದೊಡಿ ಮ್ನಿ

989 ರಾಯಚ್ಚರು

ಮ್ಸರಕಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶೆಂತ್ಮ್ಮ ದೇವೇೆಂದ್ರ ಸ್ವಸವಿಗೇರಾ

990 ರಾಯಚ್ಚರು

ಕಾಯ ದಿಗೇರಾ

ಶ್ರ ೇ ಸಂದಿೇಪ್ ನಾಯಕ ನಾಗೇಲಿ

991 ರಾಯಚ್ಚರು

ಚಂದ್ರ ಬಂಡಾ

ಶ್ರ ೇ ಎನ್ ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ

992 ರಾಯಚ್ಚರು

ದೇವಸೂಗೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಸತಿೇಶ ಕುಮಾರ

993 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗಲೆು ಸೂಗೂರು

ಶ್ರ ೇ ಹಂಪ್ಪ ನ ಗೌಡ

994 ರಾಯಚ್ಚರು

ಕಲ್ಮ್ಲಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಎಮ್ ಪ್ದಾಮ ವತಿ ಈರಣಣ

995 ರಾಯಚ್ಚರು

ತ್ಲ್ಮಾರಿ

ಶ್ರ ೇ ಕೆ ಪ್ದಾಮ ವತಿ ಸಣಣ ನರಸಿೆಂಹ ನಾಯಕ

996 ರಾಯಚ್ಚರು

ಯರಗೇರಾ

ಶ್ರ ೇ ಕಾಶ್ಮ್ ನಾಯಕ

997 ರಾಯಚ್ಚರು

ಚಿಕಕ ಸೂಗೂರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಪಿ ಶ್ವಜಯ ೇತಿ ಶ್ರ ೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ

998 ರಾಯಚ್ಚರು

ಬಾಗಲ್ವಾಡ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಡಾ: ಟಿ. ಶರಣಪ್ಪ

999 ರಾಯಚ್ಚರು

ಹಿರೇಕೊೇಟೆನ ಕಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಬಸವರಾಜೇಶಾ ರಿ ವಿೇರಬದ್ರ ಗೌಡ

1000 ರಾಯಚ್ಚರು

ಕುಡ್ಡಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ವಿೇರುಪ್ಮ್ಮ ತಿಪ್ಪ ರಾಜು

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರು
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ಸಂ.
1001 ರಾಯಚ್ಚರು

ನಿೇರಮಾನವಿ

ಶ್ರ ೇ ಜಿ ಗಂಗಣಣ ಸ್ವಹುಕಾರ

1002 ರಾಯಚ್ಚರು

ಪೇತಾನ ಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಎಮ್ ಅನನ ಪೂಣಾ ಎಮ್ ಈರಣಣ

1003 ರಾಯಚ್ಚರು

ತೇರಣದಿನಿನ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರತ್ನ ಮ್ಮ ಯಂಕೊೇಬ ಅರಕೇರಾ

1004 ರಾಯಚ್ಚರು

ಮ್ಲ್ು ಟ್

ಶ್ರ ೇ ಕ್ಷ್ರಿಲಿೆಂಗಪ್ಪ ಕವಿತಾಳ

1005 ರಾಯಚ್ಚರು

ಕಲೂು ರು

ಶ್ರ ೇ ಆತ್ತ ನೂರು ಮ್ಹಾೆಂತೇಶ ಪಾಟಿೇಲ್

1006 ರಾಯಚ್ಚರು

ಆನೆಹೇಸೂರು

ಶ್ರ ೇ ಬಸಣಣ ಗೌಡ ಕಂಬಳ್ಳ

1007 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗÉಜಜ ಲ್ಗಟಾಟ

ಶ್ರ ೇ ಶರಣಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೇಲ್ ಅನಾ ರಿ

1008 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗುರುಗುೆಂಟಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರಾಣಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ

1009 ರಾಯಚ್ಚರು

ಹಟಿಟ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶಹಿರಾ ಬೇಗಂ ಎಮ್ ಡ್ಡ ರರ್ಜಕ್

1010 ರಾಯಚ್ಚರು

ಮಾವಿನಭಾವಿ

ಶ್ರ ೇ ಸಂಗಪ್ಪ ದೇಸ್ವಯಿ

1011 ರಾಯಚ್ಚರು

ನಾಗಲಾಪೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗೇತಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಜಜ ಲ್

1012 ರಾಯಚ್ಚರು

ಮೇದಿಕ್ಷ್ನಾಳ

ಶ್ರ ೇ ಅಮ್ರಮ್ಮ ಅಮ್ರೇಶ

1013 ರಾಯಚ್ಚರು

ಸಂತೆಕೆಲೂು ರು

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರೇಣುಕಾ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ

1014 ರಾಯಚ್ಚರು

ಬಾದ್ಲಿಾ

ಶ್ರ ೇ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಾದ್ಲಿಾ

1015 ರಾಯಚ್ಚರು

ಗುಡುದೂರು

ಶ್ರ ೇ ದುರುಗಪ್ಪ ದುರುಗಮ್ಮ

1016 ರಾಯಚ್ಚರು

ರ್ಜಲಿಹಾಳ

ಶ್ರ ೇ ಅಮ್ರೇಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್

1017 ರಾಯಚ್ಚರು

ರಾಗಲ್ಪ್ವಿಾ

ಶ್ರ ೇ ಎನ್ ಶ್ವನಗೌಡ ಶರಣೇಗೌಡ

1018 ರಾಯಚ್ಚರು

ರೌಡಕುೆಂದಾ

ಶ್ರ ೇ ಬಸವರಾಜ ಕಲಾಯ ಣಪ್ಪ ಹಿೇರೆಗೌಡುರ

1019 ರಾಯಚ್ಚರು

ಸ್ವಲ್ಗುೆಂದಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಆದಿಮ್ನೆ ವಿೇರಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪ್ರಮೇಶಪ್ಪ

1020 ರಾಯಚ್ಚರು

ಜವಳಗೇರಾ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗೌರಿ ಚಂದ್ರ ಬೂಪಾಲ್ ನಾಡಗೌಡ

1021 ರಾಯಚ್ಚರು

ತಿಡ್ಡಗೇಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರೂಪಾ ಸಿದ್ೆ ಲಿೆಂಗಪ್ಪ

1022 ಯಾದ್ಗರಿ

ಹತಿತ ಕುಣಿ

ಶ್ರ ೇ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪ್ಪ

1023 ಯಾದ್ಗರಿ

ಪುಟ್ಪಾಕ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ರಾಜೆಶ್ರ ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟಿೇಲ್

1024 ಯಾದ್ಗರಿ

ಕಂದ್ಕ್ಕರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಸರಸಾ ತಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶಚ ೆಂದ್ರ

1025 ಯಾದ್ಗರಿ

ಬಳ್ಳಚಕರ

ಶ್ರ ೇ ಭೇಮ್ರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ

1026 ಯಾದ್ಗರಿ

ಸೈದಾಪೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಭೇಮ್ಣಣ ಗೌಡ ಕಯ ತ್ನ ಲ್

1027 ಯಾದ್ಗರಿ

ಕೊೆಂಕಲ್

ಶ್ರ ೇ ಬಸರೆಡ್ಡಿ

1028 ಯಾದ್ಗರಿ

ರಾಮ್ಸಮುದ್ರ

ಶ್ರ ೇ ಅಮ್ರದಿೇಪ್

1029 ಯಾದ್ಗರಿ

ಯರಗೇಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಅನಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ರಾತೇಡ್

1030 ಯಾದ್ಗರಿ

ಗೇಗ(ಕೆ)

ಶ್ರ ೇ ಕ್ಷ್ಶನ್ ರಾಠೇಡ್

1031 ಯಾದ್ಗರಿ

ಶ್ರವಾಳ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡ ಪೇಲಿಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್

1032 ಯಾದ್ಗರಿ

ಸಗರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಶರಣಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ

1033 ಯಾದ್ಗರಿ

ದೊೇರನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರ ೇ ವಿನೊೇದ್ ಪಾಟಿೇಲ್

1034 ಯಾದ್ಗರಿ

ಹೈಯಾಳ(ಬಿ)

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಭೇಮ್ಬಾಯಿ ಮ್ಲಿು ಕಾಜುಾನ್ ಪೂರ್ಜರಿ

1035 ಯಾದ್ಗರಿ

ವಡಗೇರಾ

ಶ್ರ ೇ ಅಶೇಕರೆಡ್ಡಿ

1036 ಯಾದ್ಗರಿ

ನಾಯಕ ಲ್

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ದೇವಿಕಮ್ಮ ಹನನ ಪ್ಪ ಮುನಮುಟಿಟ ಗ

1037 ಯಾದ್ಗರಿ

ತಮ್ಕ್ಕರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಗರಿಜಮ್ಮ ಸದಾಶ್ವಪ್ಪ

1038 ಯಾದ್ಗರಿ

ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.

ಶ್ರ ೇ ಮ್ರಿಲಿೆಂಗಪ್ಪ ತಿಮ್ಮ ಣಣ

1039 ಯಾದ್ಗರಿ

ಕೊಡೆಕಲ್

ಶ್ರ ೇ ನಾರಾಯಣ

1040 ಯಾದ್ಗರಿ

ಹುಣಸಗ

ಶ್ರ ೇ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿೆಂಗಯಯ ಸ್ವಥ ವರಮ್ಠ್

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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ಸಂ.
1041 ಯಾದ್ಗರಿ

ದೇವತ್ಕ ಲ್

ಶ್ರ ೇ ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

1042 ಯಾದ್ಗರಿ

ಅರಕೇರಾ(ಜೆ)

ಶ್ರ ೇ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

1043 ಯಾದ್ಗರಿ

ರಾಜನಕೊಳೂಿ ರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಅರುಣಾ ಶೆಂತಿಲಾಲ್

1044 ಯಾದ್ಗರಿ

ಪೇಠ್ಅಮಾಮ ಪೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಡಡಿ ದೇಸ್ವಯಿ

1045 ಯಾದ್ಗರಿ

ನಗನೂರ

ಶ್ರ ೇಮ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ಶರಣಗೌಡ ಹಸಮ್ನಿ

1046 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹನಮ್ನಾಳ

ನೇಮ್ಣಣ ದಾಯ ಮ್ಣಣ ಮೇಲ್ಸಕ್ಷ್ರ

1047 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹನಮ್ಸ್ವಗರ

ಭೇಮ್ಣಣ ಶರಣಪ್ಪ ಅಗಸಿಮುೆಂದಿನ

1048 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಚಳಗೇರ

ವಿಜಯನಾಯಕ ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ ನಾಯಕ

1049 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಕೊರಡಕೇರ

ಶರಣಮ್ಮ ಸಂಗನಗೌಡ ಜೈನರ

1050 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹಿರೇಮ್ನಾನ ಪುರ

ಕೆ ಮ್ಹೇಶ ಶರಣಪ್ಪ

1051 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಯರಗೇರ

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಅ ಪ್ಲೆು ೇದ್

1052 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಮೆಣೇದಾಳ

ಹನುಮ್ಗೌಡ ಮಾದೇವಗೌಡ

1053 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಅಳವಂಡ್ಡ

ರತ್ನ ವಾ ಭರಮ್ಪ್ಪ ನಗರ

1054 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹಿರೇಸಿೆಂದೊೇಗ

ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಸವರಡೆಿ ಪ್ಪ ನಾಗರಳ್ಳಿ

1055 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಲೇಬಗೇರಾ

ಗವಿಸಿದ್ಧ ಪ್ಪ ಕರಡ್ಡ

1056 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಇರಕಲ್ು ಗಡಾ

ರಾಮ್ಪ್ಪ ಫಕ್ಷ್ೇರಪ್ಪ ಚೌಡ್ಡಕ

1057 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಬಂಡ್ಡಹಲಾಾಪೂರ

ಗಾಯತಿರ ವೆಂಕಟೇಶ

1058 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹಿಟಾನ ಳ

ಬಿೇನಾ ಗೌಸ್

1059 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಗಣಗೇರ

ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟಾನ ಳ

1060 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಗೆಂಡಬಾಳ

ಗೂಳಪ್ಪ ಹಲ್ಗೇರಿ

1061 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಆನೇಗೆಂದಿ

ಅನಿತಾ ಜಿ

1062 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಮ್ರಳ್ಳ

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಚೆನುನ ಪ್ತಿ

1063 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಸಿದಾೆ ಪೂರ

ಹೆಚ್. ವಿಶಾ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ

1064 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹೆರೂರು

ಅಮ್ರೇಶಪ್ಪ ಶ್ವಪ್ಪ ಗೇನಾಳ

1065 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹುಲಿಹೈದ್ರ್

ಶೆಂತಾ ರಮೇಶನಾಯಕ

1066 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ನವಲಿ

ಭಾಗಯ ವತಿ ಮಾಣಿಕ ಬೇಲಾ

1067 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಯರಡೇಣಾ

ಸ್ವಾ ತಿ ಜಿ ರಾಮ್ಮೊೇಹನ

1068 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ವೆಂಕಟ್ಗರಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಸಿದ್ೆ ಪ್ಪ ನಿೇರಲೂಟಿ

1069 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಹಿರೇವಂಕಲ್ಕುೆಂಟಾ

ಹಳ್ಳಯಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಪೇಲಿಸಪಾಟಿೇಲ್

1070 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಚಿಕಕ ಮಾಯ ಗೇರಿ

ಗರಿರ್ಜ ರೇವಣಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ

1071 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಮಂಗಳೂರು

ಪ್ಪರ ೇಮಾ ಈರಪ್ಪ ಕುಡಗುೆಂಟಿ

1072 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ತ್ಳಕಲ್ು

ಚಂದೂರ ಹನಮಂತ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್

1073 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಇಟ್ಗ

ಗಂಗಮ್ಮ ಈಶಣಣ ಗುಳಗಣಣ ವರ

1074 ಕೊಪ್ಪ ಳ

ಮುಧೇಳ

ನಿೇಲ್ಮ್ಮ ಅಡ್ಡವಪ್ಪ ಬಂಡ್ಡ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
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