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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
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8

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬೆನಕಟ್ಟಿ

ನೋರಲಕೆೋರಿ
ಬೆಣ್ ೂರ

ಬೆೋವೂರ
ಹಳ್ಳೂರ

1.ಶಿರ ರ

2.ಶಿರ ರ

ರಾಾಂಪೂರ

9

ಖಜ್ಜಿಡೆ ೋಣಿ

11

ಹಿರೆೋಗುಳ್ಬಾಳ್

13

ಕಲಾದ್ಗಿ

15

ಚಿಕಕಮ್ಾಾಗೆೋರಿ

17

ನಾಯನೆೋಗಲಿ

10 ಗದ್ದನಕೆೋರಿ

12 ಮುರನಾಳ್

14 ಮುಚಖಾಂಡಿ

16 ತುಳ್ಸಿಗೆೋರಿ
18
19

ಆನದಿನಿ

ನೋರಬ ದಿಹಾಳ್

ಬಾದಾಮಿ

20 ಜಲಗೆೋರಿ

ಬಾದಾಮಿ

22 ಕಟಗೆೋರಿ

ಬಾದಾಮಿ

24 ಪವವತಿ

ಬಾದಾಮಿ

26 ಜಮಮನಕಟ್ಟಿ

ಬಾದಾಮಿ

28 ಅನವಾಲ

ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ

21 ಸ ಳಿಕೆೋರಿ

23 ಕೆ ೋಟೆಕಲಲ
25 ಲಾಯದ್ಗುಾಂದಿ
27 ನರೆೋನ ರ

ಬಾದಾಮಿ

29 ಹಲಕುರ್ಕವ

ಬಾದಾಮಿ

31

ಬಾದಾಮಿ

30 ಹಾಂಸನ ರ
ಪಟಿದ್ಕಲಲ
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32 ನಾಂದಿಕೆೋಶ್ವರ

ಬಾದಾಮಿ

34 ಮುಷ್ಠಿಗೆೋರಿ

ಬಾದಾಮಿ

36 ನೋರಲಕೆೋರಿ

ಬಾದಾಮಿ

38 ನೋಲಗುಾಂದ್

ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ

33 ಆಡಗಲ್

35 ಉಗಲವಾಟ

37 ಕಾಕನ ರ

39 ಯರಗೆ ೋಪಪ.ಎಸ್.ಬಿ

ಬಾದಾಮಿ

40 ಜಾಲಿಹಾಳ್

ಬಾದಾಮಿ

42 ಚೆ ೋಳ್ಚಗುಡಡ

ಜಮಖಾಂಡಿ

44 ಆಲಗ ರ

ಜಮಖಾಂಡಿ

46 ಬಿದ್ರಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

48 ಚಿಮಮಡ

ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಾದಾಮಿ
ಬಾದಾಮಿ

3

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ

41 ಬೆೋಲ ರ

43 ಹೆಬಬಳಿೂ

45 ಆಸಾಂಗಿ

47 ಚಿಕಕಪಡಸಲಗಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

49 ಹನಗಾಂಡಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

51

ಜಮಖಾಂಡಿ

50 ಸಸಾಲಟ್ಟಿ
ಗೆ ೋಠೆ

ಜಮಖಾಂಡಿ

52 ಹಿಪಪರಗಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

54 ಹಳಿಾಂಗಳಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

56 ಮದ್ುರಖಾಂಡಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

58 ನಾವಲಗಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ

53 ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ
55 ಹುಲಾಾಳ್

57 ಹುನ ಿರ

59 ಜಾಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ.

ಜಮಖಾಂಡಿ

60 ಕಾಂಕನವಾಡಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

62 ತೆ ದ್ಲಬಾಗಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

64 ಕುಲಹಳಿೂ

ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ

61 ಕನ ಿಳಿೂ

63 ಕೆ ಣ್ ೂರ

65 ಕುಾಂಚನ ರ
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66 ಮುತ ೂರ

ಜಮಖಾಂಡಿ

68 ತುಾಂಗಳ್

69 ಗೆ ೋಲಭಾವಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

71

ಜಗದಾಳ್

72 ಲಿಾಂಗನ ರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

74 ಇಾಂಗಳ್ಗಿ

ಮುಧೆ ೋಳ್

76 ದಾದ್ನಟ್ಟಿ

ಮುಧೆ ೋಳ್

78 ನಾಂದ್ಗಾಾಂವ

ಮುಧೆ ೋಳ್

ಮುಧೆ ೋಳ್

73 ಭಾಂಟನ ರ
75 ಬರಗಿ

77 ಢವಳೆೋಶ್ವರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

79 ಹಲಗಲಿ

ಮುಧೆ ೋಳ್

81

ಮುಧೆ ೋಳ್

80 ಹೆಬಾಬಳ್

ಮೆಟಗುಡಡ

ಮುಧೆ ೋಳ್

82 ಮಾಂಟ ರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

84 ಲೆ ೋಕಾಪೂರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

86 ಸೆೈದಾಪೂರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

88 ನಾಗರಾಳ್

ಮುಧೆ ೋಳ್
ಮುಧೆ ೋಳ್
ಮುಧೆ ೋಳ್
ಮುಧೆ ೋಳ್

83 ಮುಗಳ್ಖೆ ೋಡ
85 ಮ್ಾಚಕನ ರ

87 ಮಳ್ಲಿ

89 ಶಿರೆ ೋಳ್

ಮುಧೆ ೋಳ್

90 ಉತ ೂರ

ಮುಧೆ ೋಳ್

92 ಕುಳ್ಲಿ

ಮುಧೆ ೋಳ್

94 ಕಸಬಾಜಾಂಬಗಿ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

96 ಕುಾಂದ್ರಗಿ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

98 ಸುನಗ

ಮುಧೆ ೋಳ್
ಮುಧೆ ೋಳ್
5

70 ಶ್ೂರಪಾಲಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ

ಮುಧೆ ೋಳ್

5

67 ಸಾವಳ್ಗಿ

ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ

4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಜಮಖಾಂಡಿ
ಜಮಖಾಂಡಿ

4

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬಿೋಳ್ಗಿ
ಬಿೋಳ್ಗಿ
ಬಿೋಳ್ಗಿ

91 ಕೆಸರಕೆ ಪಪ

93 ರಾಂಜಣ್ಗಿ
95 ಹೆರಕಲಲ

97 ಅರಕೆೋರಿ

99 ಸಿದಾದಪೂರ
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100 ಯಡಹಳಿೂ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

102 ಗಲಗಲಿ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

104 ಗಿರಿಸಾಗರ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

106 ಕೆ ೋಲ ರ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

108 ಬಾಡಗಾಂಡಿ

ಬಿೋಳ್ಗಿ
ಬಿೋಳ್ಗಿ
ಬಿೋಳ್ಗಿ

6

105 ತೆ ೋಳ್ಮಟ್ಟಿ
107 ಸೆ ನಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

111 ಚಿಕಕಕೆ ಡಗಲಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

110 ಬಲಕುಾಂದಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

112 ತುಾಂಬ

ಹುನಗುಾಂದ್

114 ಮರೆ ೋಳ್

ಹುನಗುಾಂದ್

116 ನಾಗ ರ

ಹುನಗುಾಂದ್

118 ಸ ಳಿಭಾವಿ

ಹುನಗುಾಂದ್
ಹುನಗುಾಂದ್

113 ಧನ ಿರ

115 ಅಮರಾವತಿ
117 ಗುಡ ರ ಎಸ್.ಸಿ.

119 ಕೆಲ ರ

ಹುನಗುಾಂದ್

120 ಹುಲಗಿನಾಳ್

ಹುನಗುಾಂದ್

122 ಹಿರೆೋಮ್ಾಗಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

124 ಕಾಂದ್ಗಲಲ

ಹುನಗುಾಂದ್

126 ನಾಂದ್ವಾಡಗಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

128 ಕ ಡಲ ಸಾಂಗಮ

ಹುನಗುಾಂದ್
ಹುನಗುಾಂದ್
ಹುನಗುಾಂದ್
ಹುನಗುಾಂದ್

121 ಐಹೆ ಳೆ

123 ಮುರಡಿ
125 ಕರಡಿ

127 ಹಿರೆೋಸಿಾಂಗನಗುತಿೂ

ಹುನಗುಾಂದ್

129 ಚಿತೂರಗಿ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

131 ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿೂ

ಹುನಗುಾಂದ್
1

103 ಢವಳೆೋಶ್ವರ

109 ತೆಗಿಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

7

101 ಚಿಕಾಕಲಗುಾಂಡಿ

ಬಿೋಳ್ಗಿ

ಹುನಗುಾಂದ್

2 ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ನಗರ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಿೋಳ್ಗಿ
ಬಿೋಳ್ಗಿ

6

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

130 ಗಾಂಜ್ಜಹಾಳ್

132 ಮ್ಾಚೆ ೋಹಳಿೂ
133 ದಾಸನಪುರ
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134 ಸೆ ಾಂಡೆಕೆ ಪಪ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

136 ಮ್ಾದ್ನಾಯಕನಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

138 ಆಲ ರು

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

135 ಮ್ಾದ್ವಾರ

137 ಗೆ ೋಪಾಲಪುರ

139 ಸೆ ೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

140 ಚಿಕಕಬಾಣಾವರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

142 ಕಡಬಗೆರೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

144 ಶಿರೋಕಾಂಠಪುರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

146 ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

148 ಕಾಚೆ ೋಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

141 ಅಡಕಮ್ಾರನಹಳಿೂ

143 ರ್ಕತೂನಹಳಿೂ

145 ಚಿಕಕಬಿದ್ರಕಲುಲ
147 ಸಿದ್ದನಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

149 ಹೆಸರಘಟಿ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

151 ಕಸಘಟಿಪುರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

150 ಹುರಳಿಚಿಕಕನಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

152 ಶಿವಕೆ ೋಟೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

154 ರಾಜಾನುಕುಾಂಟೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

156 ವಡೆೋರಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

158 ದೆ ಡಡಜಾಲ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

153 ಸೆ ಣೊೋನಹಳಿೂ

155 ಸಿಾಂಗನಾಯಕನಹಳಿೂ
157 ಬೆಟಿಹಲಸ ರು

159 ಬಾಗಲ ರು

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

160 ಮಿೋನುಕುಾಂಟೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

162 ಮ್ಾರೆೋನಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

164 ಚಿಕಕಜಾಲ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

166 ತಾವರೆಕೆರೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಉತೂರ

8

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

161 ಬಾಂಡಿಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿೂ

163 ಕಾಡಿಗಾನಹಳಿೂ
165 ಹುಣ್ಸಮ್ಾರನಹಳಿೂ

167 ಚನೆಿೋನಹಳಿೂ
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ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

171 ಚಿಕಕನಹಳಿೂ

172 ರಾಮೋಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

174 ಕುಾಂಬಳ್ಗೆ ೋಡು

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

176 ಕೆ.ಗೆ ಲಲಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

178 ಅಗರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

173 ಸ ಲಿಕೆರೆ

175 ಕಾಂಬಿೋಪುರ

177 ದೆ ಡಡಬೆಲೆ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

179 ಕಗಿಲಿೋಪುರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

181 ಸೆ ೋಮನಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

180 ತರಳ್ು

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

182 ನೆಲಗುಳಿ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

184 ಕೆ ೋನಪಪನ ಅಗರಹಾರ-2

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

186 ದೆ ಡಡತೆ ೋಗ ರು-2

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

188 ದೆ ಡಡಗುಬಿಬ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

183 ಕೆ ೋನಪಪನ ಅಗರಹಾರ-1
185 ದೆ ಡಡತೆ ೋಗ ರು-1
187 ಕಣ್ ೂರು

189 ಬಿದ್ರಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

190 ಮಾಂಡ ರು

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

192 ಕನಿಮಾಂಗಲ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

194 ಆವಲಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ

197 ಕೆ ಡತಿ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಪೂವವ
4

170 ಚುಾಂಚನಕುಪೆಪ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

10

168 ಚೆ ೋಳ್ನಾಯಕನಹಳಿೂ

169 ಅಜಿನಹಳಿೂ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್
ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ದ್ಕ್ಷ್ಣ್

9

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

191 ಶಿೋಗೆಹಳಿೂ

193 ದೆ ಡಡಬನಹಳಿೂ

195 ರ್ಕತೂಗನ ರು
196 ಹಾಲನಾಯಕನಹಳಿೂ
198 ಸಜಾವಪುರ

199 ಮುಗುಳ್ಳರು

200 ದೆ ಮಮಸಾಂsದ್ರ
201 ನೆರಿಗಾ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

202 ಯಮರೆ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

204 ನೆರಳ್ಳರು

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

206 ಶಾಾಂತಿಪುರ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

208 ಬಿದ್ರಗುಪೆಪ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

205 ಯಡವನಹಳಿೂ

207 ಹುಸ ಕರು

209 ಹಾಂದೆೋನಹಳಿೂ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

211 ಮ್ಾಯಸಾಂದ್ರ

210 ಬಳ್ಳೂರು

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

212 ಸಮಾಂದ್ ರು

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

214 ಇಾಂಡಲವಾಡಿ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

216 ಬಾಾಗಡದೆೋನಹಳಿೂ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

218 ಹುಲಿಮಾಂಗಲ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

213 ಸುರಗಜಕಕನಹಳಿೂ
215 ಮರಸ ರು

217 ಕಪೂವರು

219 ಮ್ಾರಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ ಶಿಕಾರಿಪಾಳ್ಾ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

220 ಹೆನಾಿಗರ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

222 ಬನೆಿೋರುಘಟಿ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

224 ಹರಪಪನಹಳಿೂ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

226 ಮ್ಾದಾಪಟಿಣ್

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

228 ಆಲಪಪನಹಳಿೂ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
1

203 ಮುತಾೂನಲ ಲರು

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

11

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.
ಆನೆೋಕಲ್ ತಾಲ ಲಕು.

3 ಬೆಾಂಗಳ್ಳರು ಗಾರ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

221 ಯಾರಾಂಡಹಳಿೂ

223 ಕಲುಲಬಾಳ್ು
225 ಹಾರಗದೆದ
227 ಮಾಂಟಪ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

229 ಅನುಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

231 ಬೆೈಲನರಸಾಪುರ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

230 ಅತಿೂವಟಿ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

232 ಚಿಕಕಹುಲ ಲರು

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

234 ದೆ ಡಡಅರಳ್ಗೆರೆ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

233 ದೆ ಡಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆಬ
235 ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿೂ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

236 ನಡುವತಿೂ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

238 ಮುಗಬಾಳ್

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

237 ಮೆೋಡಿಮಲಲಸಾಂದ್ರ

239 ಮುತಸಾಂದ್ರ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

240 ನಾಂದ್ಗುಡಿ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

242 ಶಿವನಾಪುರ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

244 ಸ ಲಿಬೆಲೆ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

246 ವಾಗಟ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

248 ಸಮೆೋತನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

12

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

241 ನೆಲವಾಗಿಲು

243 ಸೆ ಣ್ೂಳಿೂಪುರ
245 ತಾವರೆಕೆರೆ

247 ಕಾಂಬಳಿೋಪುರ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

249 ದೆ ಡಡದ್ುನಿಸಾಂದ್ರ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

251 ಚನಾಿದೆೋವಿಅಗರಹಾರ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

250 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

252 ದೆ ಡಡಬೆಳ್ವಾಂಗಲ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

254 ಆರ ಢಿ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

256 ಹಣ್ಬೆ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

258 ಗುಾಂಡಾಂಗೆರೆ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

253 ದೆ ಡಡತುಮಕ ರು
255 ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿೂ

257 ಹೆ ನಾಿವರ

259 ಹುಲಿಕುಾಂಟೆ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

260 ಕಾಂಟನಕುಾಂಟೆ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

262 ಕೆ ನಘಟಿ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

264 ರಾಜಘಟಿ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

266 ಸಾಸಲು

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

268 ಮೆಣ್ಸಿ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ

261 ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿೂ

263 ಮೆಳೆೋಕೆ ೋಟೆ
265 ಸಕಕರೆಗೆ ಲಲಹಳಿೂ
267 ತಿಪಾಪಪುರ

269 ತ ಬಗೆರೆ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

3

270 ವರದ್ನಹಳಿೂ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

272 ಕಾರಹಳಿೂ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

274 ಗೆ ಡುಲಮುದೆದೋನಹಳಿೂ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

276 ಆವತಿ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

278 ಯಲಿಯ ರು

ದೆೋವನಹಳಿೂ
ದೆೋವನಹಳಿೂ
ದೆೋವನಹಳಿೂ

273 ವೆಾಂಕಟಗಿಕೆ ೋಟೆ
275 ಹಾರೆ ೋಹಳಿೂ

277 ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ

279 ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್

ದೆೋವನಹಳಿೂ

281 ಅರದೆೋಶ್ಹಳಿೂ

280 ಕುಾಂದಾಣ್

ದೆೋವನಹಳಿೂ

282 ಕನಿಮಾಂಗಲ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

284 ಬೆಟಿಕೆ ೋಟೆ

ದೆೋವನಹಳಿೂ

286 ಬ ದಿಗೆರೆ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

288 ವಾಜರಹಳಿೂ

ದೆೋವನಹಳಿೂ
ದೆೋವನಹಳಿೂ
4

271 ದ್ಗಾವಜೆ ೋಗಿಹಳಿೂ

ದೆೋವನಹಳಿೂ
ದೆೋವನಹಳಿೂ

14

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
ದೆ ಡಡಬಳಾೂಪುರ
13

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ

283 ಅಣೊೋಶ್ವರ
285 ನಲ ಲರು

287 ಅರಿಶಿನಕುಾಂಟೆ

289 ಬಸವನಹಳಿೂ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

290 ಸೆ ೋಾಂಪುರ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

292 ಶಿವಗಾಂಗೆ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

294 ಕೆರೆಕತಿೂಗನ ರು

ನೆಲಮಾಂಗಲ

296 ಬರದಿ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

298 ಕಳ್ಲುಘಟಿ

ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ

291 ಹೆಗುಿಾಂದ್

293 ಟ್ಟ.ಬೆೋಗ ರು
295 ದೆ ಡೆಡೋರಿ

297 ತಾಾಮಗೆ ಾಂಡುಲ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

299 ದೆ ಡಡಬೆಲೆ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

301 ವಿಶೆವೋಶ್ವರಪುರ

ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ
ನೆಲಮಾಂಗಲ

300 ಮರಳ್ಕುಾಂಟೆ

302 ಶಿರೋನವಾಸಪುರ

303 ಯಾಂಟಗಾನಹಳಿೂ

9 / 115

4 ಬೆಳ್ಗಾವಿ

15

1

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ನೆಲಮಾಂಗಲ

304 ಮಾಂಟನಕುಚಿವ

ಅಥಣಿ

306 ಅನಾಂತಪೂರ

ಅಥಣಿ

308 ಅಥಣಿ (ಗಾರಮಿೋಣ್)-2

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

305 ಐಗಳಿ

307 ಅಥಣಿ (ಗಾರಮಿೋಣ್)-1

ಅಥಣಿ

309 ಅವರಖೆ ೋಡ

ಅಥಣಿ

311 ಬಡಚಿ

ಅಥಣಿ

310 ಹಲಾಾಳ್

ಅಥಣಿ

312 ಯಲಿಹಡಗಲಿ

ಅಥಣಿ

314 ಬಳಿೂಗೆೋರಿ

ಅಥಣಿ

316 ಗುಾಂಡೆೋವಾಡಿ

ಅಥಣಿ

318 ಜಾಂಬಗಿ

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

313 ಬಾಡಗಿ

315 ಅಡಹಳಿೂ

317 ಹುಲಗಬಾಳಿ

319 ಜ ಗುಳ್

ಅಥಣಿ

320 ಕೃಷ್ಾೂರ್ಕತ ೂರ

ಅಥಣಿ

322 ಕಕಮರಿ

ಅಥಣಿ

324 ಶಿದೆದೋವಾಡಿ

ಅಥಣಿ

326 ಕೆ ಹಳಿೂ

ಅಥಣಿ

328 ಝುಾಂಜರವಾಡ

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

321 ಕಾಗವಾಡ

323 ಕೆಾಂಪವಾಡ
325 ಖಿಳೆೋಗಾಾಂವ

327 ಕೆ ಕಟನ ರ

ಅಥಣಿ

329 ಕೆ ಟಿಲಗಿ

ಅಥಣಿ

331 ಜಕಾರಟ್ಟಿ

ಅಥಣಿ

330 ಮಧಬಾವಿ

ಅಥಣಿ

332 ಮಹಿಷವಾಡಗಿ

ಅಥಣಿ

334 ಮಾಂಗಸ ಳಿ-2

ಅಥಣಿ

336 ನಾಂದ್ಗಾಾಂವ

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

333 ಮಾಂಗಸ ಳಿ-1
335 ಮೋಳೆ

337 ಪಾಥವನಳಿೂ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

338 ಸಾಂಬರಗಿ

339 ಸಪೂಸಾಗರ

340 ಸತಿೂ

ಅಥಣಿ

342 ಶೆೋಗುಣ್ಸಿ

ಅಥಣಿ

344 ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಅಥಣಿ

346 ಉಗಾರ ಬಿಕೆ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

348 ಅಾಂಬಡಗಟ್ಟಿ

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಅಥಣಿ
ಅಥಣಿ

16

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

341 ಸವದಿ

343 ಶಿರಗುಪ್ಪಪ

345 ತೆಲಸಾಂಗ
347 ದ್ರ ರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

349 ಅಮಟ ರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

351 ಬೆಳ್ವಡಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

350 ಅವರಾದಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

352 ಬುಡರಕಟ್ಟಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

354 ದೆೋಶ್ನ ರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

356 ದೆ ಡವಾಡ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

358 ಹುಣ್ಸಿಕಟ್ಟಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

353 ಚಿಕಕಬಾಗೆೋವಾಡಿ
355 ದೆೋವಲಾಪೂರ
357 ಹಣ್ಬರಹಟ್ಟಿ

359 ಕಾದೆ ರೋಳಿೂ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

360 ಕಲಭಾವಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

362 ಮರಡಿನಾಗಲಾಪೂರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

364 ನೆೋಗಿನಹಾಳ್

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

366 ಪಟ್ಟಿಹಾಳ್ ಕೆ.ಬಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

368 ಸಾಂಗೆ ೋಳಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

361 ಕುಲವಳಿೂ

363 ನಾಗನ ರ
365 ನೆೋಸರಗಿ

367 ಸಾಂಪಗಾಾಂವ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

369 ಸುತಗಟ್ಟಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

371 ತಿಗಡೆ ಳಿೂ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

370 ತಿಗಡಿ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

372 ಉಡಿಕೆೋರಿ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

374 ವಕುಕಾಂದ್

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

376 ತುರಕರಶಿೋಗಿಹಳಿೂ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

378 ಖೆ ೋದಾನಪೂರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ
ಬೆೈಲಹೆ ಾಂಗಲ

17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

373 ವಣ್ ೂರ

375 ಹಣಿೂಕೆೋರಿ

377 ದಾಸಿೂಕೆ ಪಪ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

379 ಅಗಸಗೆ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

381 ಅಷ್ೆಿೋ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

380 ಅಾಂಕಲಗಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

382 ನಾಂದಿಹಳಿೂ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

384 ಬಾಗೆೋವಾಡಿ-2

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

386 ಬಾಳೆೋಕುಾಂದಿರ ಕೆಎಚ್

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

388 ಬೆಳ್ಗುಾಂದಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ

383 ಬಾಗೆೋವಾಡಿ-1

385 ಬಾಳೆೋಕುಾಂದಿರ ಬಿಕೆ
387 ಬಸೂವಾಡ

389 ಬೆನಕನಹಳಿೂ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

390 ಬೆೋಾಂಡಿಗೆರಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

392 ದೆೋಸ ರ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

394 ಹಲಗಾ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

396 ಹಿಾಂಡಲಗಾ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

398 ಹೆ ಸವಾಂಟಮುರಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ

391 ಬಿಜಗಣಿವ

393 ಧಾಮಣೆ ಎಸ್. ಬೆಳ್ಗಾವಿ
395 ಹಾಂದಿಗನ ರ

397 ಹೆ ನಗಾ

399 ಹುದ್ಲಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

400 ಕಡೆ ೋಲಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

402 ಕಾಂಗಾರಳಿ ಬಿ.ಕೆ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

404 ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ ಪಪ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ

401 ಕÁಕತಿ

403 ಕಾಂಗಾರಳಿ ಕೆ.ಎಚ್
405 ರ್ಕಣ್ಯೋ
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406 ಮಚೆೆ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

408 ಮುಚಚಾಂಡಿ

407 ಮ್ಾರಿೋಹಾಳ್

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

409 ಮುತಗಾ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

411 ಸಾಾಂಬಾರ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

410 ಪ್ಪೋರನವಾಡಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

412 ಸಾಂತಿಬಸೂವಾಡ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

414 ಸುಳ್ಗೆ (ಉ)

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

416 ತುಮಮರಗುದಿದ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

418 ಉಚಗಾಾಂವ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ

413 ಸುಳೆೋಭಾವಿ
415 ತಾರಿಹಾಳ್
417 ತುರಮುರಿ

419 ಯಳ್ಳೂರು

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

420 ಅಾಂಬೆೋವಾಡಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ

422 ಮಾಂಡೆ ೋಳಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

424 ಅಕೆ ಕೋಳ್

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

426 ಬಾಂಬಲವಾಡ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

428 ಬೆೋನಾಡಿ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ
4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬೆಳ್ಗಾವಿ
ಬೆಳ್ಗಾವಿ

18

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

421 ಬಾಂಬರಗಾ

423 ಶಿಾಂದೆ ೋಳಿ
425 ಅಾಂಕಲಿ

427 ಬೆೋಡರ್ಕಹಾಳ್

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

429 ಭೆ ೋಜ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

431 ಚಿಾಂಚಣಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

430 ಚಿಕಕಲವಾಳ್

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

432 ಗಳ್ತಗಾ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

434 ಹುನಿರಗಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

436 ಜಾಗನ ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

438 ಜತಾರಟ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

433 ಹಿರೆೋಕುಡಿ
435 ಇಾಂಗಳಿ

437 ಜೆೈನಾಪೂರ

439 ಕಾಡಾಪೂರ
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440 ಕೆ ೋಡಿಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

442 ಖಡಕಲಾಟ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

444 ಕರಗಾಾಂವ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

446 ಕೆೋರ ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

448 ಕೆ ೋಥಳಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

441 ಕೆ ಗನೆ ಳಿೂ

443 ಕಲೆ ಲೋಳ್
445 ಕರೆ ೋಶಿ

447 ಕಾರದ್ಗಾ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

449 ಕುಲಿವ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

451 ಮ್ಾಾಂಗ ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

450 ಮ್ಾಣ್ಕಾಪೂರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

452 ಮ್ಾಾಂಜರಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

454 ನಾಯಾಂಗಲಜ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

456 ನೆೋಜ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

458 ಸ ಾಂದ್ಲಗಾ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

453 ನಾಗರಮುನೆ ಿೋಳಿ
455 ನಣ್ದಿ

457 ಪಟಿಣ್ಕುಡಿ

459 ಶ್ಮನೆೋವಾಡಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

460 ಶೆೋಾಂಡ ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

462 ಯಡ ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

464 ಆಡಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

466 ಜೆ ೋಡಕುರಳಿ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

468 ಶಿರಗಾಾಂವ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

19

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

461 ವಡಾರಳ್

463 ಯಮಗಣಿವ
465 ಅಪಾಪಚಿವಾಡಿ

467 ಕುನ ಿರ

ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

469 ಶಿರಗುಪ್ಪಪ

ಗೆ ೋಕಾಕ

471 ಅಾಂಕಲಗಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ

470 ಅಕಕತಾಂಗೆೋರಹಾಳ್

472 ಅವರಾದಿ

473 ಬಡಿಗವಾಡ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗೆ ೋಕಾಕ

474 ಬಳೆಳ ೋಬಾಳ್

ಗೆ ೋಕಾಕ

476 ಬೆಟಗೆೋರಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

478 ಧ ಪದಾಳ್

ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ

475 ಬೆಣ್ಚಿನಮಡಿವ (ಉ)

477 ಧಮವಟ್ಟಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

479 ದ್ುರದ್ುಾಂಡಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

481 ಹಿರೆೋನಾಂದಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

480 ಹಳ್ಳೂರ

ಗೆ ೋಕಾಕ

482 ಹುಣ್ಶಾಾಳ್ ಪ್ಪಜ್ಜ

ಗೆ ೋಕಾಕ

484 ಖನಗಾಾಂವ

ಗೆ ೋಕಾಕ

486 ಕುಲಗೆ ೋಡ

ಗೆ ೋಕಾಕ

488 ಮ್ಾಲದಿನಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ

483 ಹುಣ್ಶಾಾಳ್ ಪ್ಪವೆೈ
485 ಕೆ ಣ್ ೂರ ಗಾರಮಿೋಣ್
487 ಮಕಕಳ್ಗೆೋರಿ

489 ಮಮದಾಪೂರ

ಗೆ ೋಕಾಕ

490 ಮಸಗುಪ್ಪಪ

ಗೆ ೋಕಾಕ

492 ಮುನಾಾಳ್

ಗೆ ೋಕಾಕ

494 ಪಾಮಲದಿನಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

496 ಶಿಾಂಧಿಕುರಬೆೋಟ

ಗೆ ೋಕಾಕ

498 ಸುಲದಾಳ್

ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ

491 ಮೆೋಳ್ವಾಂರ್ಕ

493 ನಾಂದ್ಗಾಾಂವ
495 ರಾಜಾಪೂರ

497 ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)

ಗೆ ೋಕಾಕ

499 ಸುಣ್ಧೆ ೋಳಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

501 ಕ ಜಲಗಿ-2

ಗೆ ೋಕಾಕ

500 ಕ ಜಲಗಿ-1

ಗೆ ೋಕಾಕ

502 ತವಗ

ಗೆ ೋಕಾಕ

504 ಉದ್ಗಟ್ಟಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

506 ಯಾದ್ವಾಡ

ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ
ಗೆ ೋಕಾಕ

503 ತುಕಾಕನಟ್ಟಿ
505 ವಡೆೋರಹಟ್ಟಿ

507 ಶಿಾಂಗಳಾಪೂರ
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ಗೆ ೋಕಾಕ

6

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

508 ಕೆಮಮನಕೆ ೋಲ

ಗೆ ೋಕಾಕ

509 ಕೆ ಳ್ವಿ

ಗೆ ೋಕಾಕ

511 ಬೆಣ್ಚಿನಮಡಿವ

ಗೆ ೋಕಾಕ
20

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

510 ಮದ್ವಾಲ

ಹುಕೆಕೋರಿ

512 ಅಮಮಣ್ಗಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

514 ಬಾಡ

ಹುಕೆಕೋರಿ

516 ಬಸಾಸಪೂರ

ಹುಕೆಕೋರಿ

518 ಬುಗಟೆ ಆಲ ರ

ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ

513 ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
515 ಬಡಕುಾಂದಿರ
517 ಬೆಳ್ವಿ

519 ದ್ಡಿಡ

ಹುಕೆಕೋರಿ

520 ಘ ೋಡಗೆೋರಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

522 ಹಟ್ಟಿಆಲ ರ

ಹುಕೆಕೋರಿ

524 ಹÉೂ ಸ ರ

ಹುಕೆಕೋರಿ

526 ಕಣ್ಗಲಾ

ಹುಕೆಕೋರಿ

528 ಕೆೋಸಿೂ

ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ

521 ಗುಡಸ

523 ಹೆಬಾಬಳ್

525 ಹುಲೆ ಲೋಳಿೂ

527 ಕರಗುಪ್ಪಪ

ಹುಕೆಕೋರಿ

529 ಕÉೂ ೂ ೋಚರಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

531 ಮಣ್ಗುತಿೂ

ಹುಕೆಕೋರಿ

530 ಮದಿಹಳಿೂ

ಹುಕೆಕೋರಿ

532 ನೆೋರಲಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

534 ಪಾಶಾಚಪೂರ

ಹುಕೆಕೋರಿ

536 ಶ್ಹಾಬಾಂದ್ರ

ಹುಕೆಕೋರಿ

538 ಸುಲಾೂನಪೂರ

ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ

533 ನಡಸೆ ೋಸಿ

535 ಸಲಾಮವಾಡಿ
537 ಸೆ ೋಲಾಪೂರ

539 ಠಾಣಾ ಹತೂರಗಿ

540 ಉ.ಖಾನಾಪೂರ
541 ಎಲಿಮುನೆ ಿೋಳಿ
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542 ಯಮಕನಮರಡಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

544 ಕುರಣಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ

546 ಇಸಾಲಾಂಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ

548 ಬಿೋಡಿ

ಹುಕೆಕೋರಿ
7

ಖಾನಾಪೂರ

545 ಬೆಣಿವಾಡ

547 ಬೆೋಕವಾಡ

549 ದೆೋವಲತಿೂ

ಖಾನಾಪೂರ

551 ಗಲವಗುಾಂಜ್ಜ

550 ಗಾಂದಿಗವಾಡ

ಖಾನಾಪೂರ

552 ಗೆ ೋದೆ ೋಳಿೂ

ಖಾನಾಪೂರ

554 ಹಲಶಿ

ಖಾನಾಪೂರ

556 ಹೆಬಾಬಳ್

ಖಾನಾಪೂರ

558 ಇಟಗಿ

ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ

553 ಗುಾಂಜ್ಜ

555 ಹಲಕಣಿವ
557 ಹಿರೆೋಮುನವಳಿೂ

559 ಜಾಾಂಬೆ ೋಟ್ಟ

ಖಾನಾಪೂರ

560 ಕಕೆಕೋರಿ

ಖಾನಾಪೂರ

562 ಕೆೋರವಾಡ

ಖಾನಾಪೂರ

564 ಮಾಂಗಾಾನಕೆ ೋಪಪ

ಖಾನಾಪೂರ

566 ನೆೋರಸೆ

ಖಾನಾಪೂರ

568 ಪಾರಿಶಾವಡ

ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ

561 ಕಣ್ಕುಾಂಬಿ

563 ಲೆ ಾಂಡಾ

565 ನಾಂದ್ಗಡ

567 ನಟ ಿರ

ಖಾನಾಪೂರ

569 ರಾಮಗುರವಾಡಿ

ರಾಮದ್ುಗವ

571 ಬಟಕುರ್ಕವ

ಖಾನಾಪೂರ
8

543 ಮ್ಾವನ ರ

ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ

22

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹುಕೆಕೋರಿ
ಹುಕೆಕೋರಿ

21

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

570 ಚಾಪಗಾಾಂವ

ರಾಮದ್ುಗವ

572 ಚಿಾಂಚನ ರ

ರಾಮದ್ುಗವ

574 ಹಲಗತಿೂ

ರಾಮದ್ುಗವ
ರಾಮದ್ುಗವ

573 ಗೆ ಡಚಿ

575 ಹಳೆತೆ ೋರಗಲ್
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

576 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ

ರಾಮದ್ುಗವ

578 ಇಡಗಲ್

577 ಹುಲಕುಾಂದ್

ರಾಮದ್ುಗವ

579 ಕೆ.ಚಾಂದ್ರಗಿ

ರಾಮದ್ುಗವ

581 ಕಟಕೆ ೋಳ್

ರಾಮದ್ುಗವ

580 ಕದಾಾಂಪೂರ

ರಾಮದ್ುಗವ

582 ಖಾನಪೆೋಟ

ರಾಮದ್ುಗವ

584 ಮನಹಾಳ್

ರಾಮದ್ುಗವ

586 ನಾಂದಿಹಾಳ್

ರಾಮದ್ುಗವ

588 ಸುನಾಿಳ್

ರಾಮದ್ುಗವ
ರಾಮದ್ುಗವ
ರಾಮದ್ುಗವ
ರಾಮದ್ುಗವ

583 ರ್ಕತ ೂರು

585 ಮುದ್ಕವಿ
587 ಸಾಂಗಳ್

589 ಸುರೆೋಬಾನ

ರಾಮದ್ುಗವ

590 ದಾ. ಸಾಲಾಪೂರ

ರಾಮದ್ುಗವ

592 ತೆ ೋರಣ್ಗಟ್ಟಿ

ಸವದ್ತಿೂ

594 ಚಚಡಿ

ಸವದ್ತಿೂ

596 ಹಿರೆೋಕುಾಂಬಿ

ಸವದ್ತಿೂ

598 ಹೆ ಸ ರ

ರಾಮದ್ುಗವ
9

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ರಾಮದ್ುಗವ
ರಾಮದ್ುಗವ

23

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ

591 ಚಿಪಪಲಕಟ್ಟಿ

593 ಅಸುಾಂಡಿ

595 ಹಾಂಚಿನಾಳ್

597 ಹ ಲಿ

599 ಹ ಲಿಕಟ್ಟಿ

ಸವದ್ತಿೂ

600 ಇನಾಾಂಹೆ ಾಂಗಲ

ಸವದ್ತಿೂ

602 ಕಡಬಿ

ಸವದ್ತಿೂ

604 ಮದ್ಲ ರ

ಸವದ್ತಿೂ

606 ಗೆ ರವನಕೆ ಳ್ೂ

ಸವದ್ತಿೂ

608 ಮರಕುಾಂಬಿ

ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ

601 ಇಾಂಚಲ`

603 ಕರಿೋಕಟ್ಟಿ

605 ಮ್ಾಡಾಂಗೆೋರಿ

607 ಹರಳ್ಕಟ್ಟಿ

609 ಮುಗಳಿಹಾಳ್
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610 ಮುರಗೆ ೋಡ

ಸವದ್ತಿೂ

612 ಶಿಾಂದೆ ೋಗಿ

ಸವದ್ತಿೂ

614 ತಡಸಲ ರ

ಸವದ್ತಿೂ

616 ತಗಿಿಹಾಳ್

ಸವದ್ತಿೂ

618 ಯಕುಕಾಂಡಿ

ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ

611 ಸತಿೂಗೆೋರಿ

613 ಶಿರಸಾಂಗಿ
615 ತಲ ಲರ

617 ಉಗರಗೆ ೋಳ್

619 ಯರಗಟ್ಟಿ

ಸವದ್ತಿೂ

620 ಯರಝವಿವ

ರಾಯಬಾಗ

622 ಅಳ್ಗವಾಡಿ

ರಾಯಬಾಗ

624 ಬಾಾಕ ಡ

ರಾಯಬಾಗ

626 ಭಿರಡಿ

ರಾಯಬಾಗ

628 ಖಣ್ದಾಳ್

ಸವದ್ತಿೂ
10

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಸವದ್ತಿೂ
ಸವದ್ತಿೂ

24

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ

621 ಬೆಟಸ ರ

623 ಅಲಖನ ರ
625 ಭೆಾಂಡವಾಡ
627 ಸವಸುದಿದ

ರಾಯಬಾಗ

629 ಬೆಕೆಕೋರಿ

ರಾಯಬಾಗ

631 ಹಾಂದಿಗುಾಂದ್

ರಾಯಬಾಗ

630 ದಿಗೆಿವಾಡಿ

ರಾಯಬಾಗ

632 ಹಿಡಕಲ್

ರಾಯಬಾಗ

634 ಕಟಕಭಾವಿ

ರಾಯಬಾಗ

636 ಯಲಾಪರಟ್ಟಿ

ರಾಯಬಾಗ

638 ಮೆೋಖಳಿ

ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ

633 ಇಟನಾಳ್

635 ಖೆೋಮಲಾಪೂರ

637 ಕೆ ೋಳಿಗುಡಡ

639 ಹುಬಬರವಾಡಿ

ರಾಯಬಾಗ

640 ಮರಬ

ರಾಯಬಾಗ

642 ನಸಲಾಪೂರ

ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ

641 ನಾಂದಿಕುರಳಿ

643 ನಡಗುಾಂದಿ
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644 ನಲಜ್ಜ

ರಾಯಬಾಗ

646 ರಾಯಬಾಗ(ಗಾರಮಿೋಣ್)

ರಾಯಬಾಗ

648 ಕುಡಚಿ ಗಾರಮಿೋಣ್

ರಾಯಬಾಗ

25

1

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ರಾಯಬಾಗ
ರಾಯಬಾಗ

5 ಬಳಾೂರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

645 ಪಾಲಭಾವಿ

647 ಶಿರಗ ರ

ರಾಯಬಾಗ

649 ಸವದ್ತಿೂ

ಬಳಾೂರಿ

651 ಎಮಿಮಗನ ರು

ಬಳಾೂರಿ

650 ನೆಲುಲಡಿ

ಬಳಾೂರಿ

652 ಕಲುಲಕಾಂಭ

ಬಳಾೂರಿ

654 ಸಿಾಂಧಿಗೆೋರಿ

ಬಳಾೂರಿ

656 ಚಾನಾಳ್

ಬಳಾೂರಿ

658 ಬಾದ್ನಹಟ್ಟಿ

ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ

653 ಹೆಚ್.ವಿೋರಾಪುರ
655 ಯರÀೂ ರಾಂಗಳಿಗಿ

657 ಸಿದ್ದಮಮನಹಳಿೂ

659 ಸೆ ೋಮಸಮುದ್ರ

ಬಳಾೂರಿ

660 ಓವಾವಯ

ಬಳಾೂರಿ

662 ಕೆ ೋಳ್ಳರು

ಬಳಾೂರಿ

664 ಮೋಕಾ

ಬಳಾೂರಿ

666 ಕಪಪಗಲುಲ

ಬಳಾೂರಿ

668 ಪರಮದೆೋವನಹಳಿೂ

ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ

661 ಕೆ ೋಳ್ಗಲುಲ

663 ಕೆ ಲವಗುಾಂದಿ
665 ಬಸರಕೆ ೋಡು
667 ಶಿರೋಧರಗಡೆಡ

ಬಳಾೂರಿ

669 ಯರರಗುಡಿ

ಬಳಾೂರಿ

671 ಅಸುಾಂಡಿ

ಬಳಾೂರಿ

670 ಕಾರೆೋಕಲುಲ

ಬಳಾೂರಿ

672 ರ ಪನಗುಡಿ

ಬಳಾೂರಿ

674 ಹಲಕುಾಂದಿ

ಬಳಾೂರಿ

676 ಭೆೈರದೆೋವನಹಳಿೂ

ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ

673 ಎತಿೂನಬ ದಿಹಾಳ್
675 ಬಿ.ಬೆಳ್ಗಲುಲ

677 ಸಾಂಜ್ಜೋವರಾಯನಕೆ ೋಟೆ
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ಬಳಾೂರಿ

2

ಬಳಾೂರಿ

681 ಸಾಂಗನಕಲುಲ

680 ಗೆಣಿಕೆಹಾಳ್

ಸಿರುಗುಪಪ

682 ಹಚೆ ಚೋಳಿೂ

ಸಿರುಗುಪಪ

684 ರಾರಾವಿ

ಸಿರುಗುಪಪ

686 64.ಹಳೆೋಕೆ ೋಟೆ

ಸಿರುಗುಪಪ

688 ಬಲಕುಾಂದಿ

ಸಿರುಗುಪಪ

ಸಿರುಗುಪಪ
ಸಿರುಗುಪಪ

683 ರಾವಿಹಾಳ್
685 ಕೆಾಂಚನಗುಡಡ

687 ಕೆಾಂಚಗಾರ ಬೆಳ್ಗಲುಲ

689 ಎಾಂ.ಸ ಗ ರು

ಸಿರುಗುಪಪ

690 ಸಿರಿಗೆೋರಿ

ಸಿರುಗುಪಪ

692 ಹೆಚ್.ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಸಿರುಗುಪಪ

694 ಕೆ ೋಟೆಹಾಳ್ ಸ ಗ ರು

ಸಿರುಗುಪಪ

696 ನಾಗಲಾಪುರ

ಸಿರುಗುಪಪ

698 ಮುದ್ದಟನ ರು

ಸಿರುಗುಪಪ
ಸಿರುಗುಪಪ
ಸಿರುಗುಪಪ
ಸಿರುಗುಪಪ

691 ಕರ ರು

693 ತಾಳ್ಳರು

695 ಬಾಗೆೋವಾಡಿ

697 ಕೆ ಾಂಚಿಗೆೋರಿ

ಸಿರುಗುಪಪ

699 ಬಿೋರಹಳಿೂ

ಸಿರುಗುಪಪ

701 ಶಾನವಾಸಪುರ

ಸಿರುಗುಪಪ
3

678 ಸಿಾಂಧವಾಳ್

679 ವಣೆೋನ ರು

ಸಿರುಗುಪಪ

27

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಳಾೂರಿ
ಬಳಾೂರಿ
26

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

700 ನಡವಿ

ಸಾಂಡ ರು

702 ಅಾಂತಾಪುರ

ಸಾಂಡ ರು

704 ಬೆ ಮಮಗಟಿ

ಸಾಂಡ ರು

706 ದ್ರೆ ೋಜ್ಜ

ಸಾಂಡ ರು

708 ಕಾಳಿಾಂಗೆೋರಿ

ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು

703 ಬಾಂಡಿರ

705 ಚೆ ೋರುನ ರು

707 ನರಸಿಾಂಗಾಪುರ

ಸಾಂಡ ರು

709 ಕೃಷೂನಗರ

ಸಾಂಡ ರು

711 ತಾಳ್ಳರು

ಸಾಂಡ ರು

710 ಭುಜಾಂಗನಗರ
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712 ತಾರಾನಗರ

ಸಾಂಡ ರು

714 ವಡುಡ

ಸಾಂಡ ರು

716 ಯರರಯಾನಹಳಿೂ

ಸಾಂಡ ರು

718 ಸುಶಿೋಲಾನಗರ

ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು

717 ಯಶ್ವಾಂತನಗರ

719 ದೆೋವಗಿರಿ

ಸಾಂಡ ರು

722 ಗೆ ಲಲಲಿಾಂಗಮಮನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

724 ಮಲಪನಗುಡಿ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

726 ರಾಮಸಾಗರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

728 ಸಣಾಪುರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

721 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳಿೂ

723 ನಾಗೆೋನಹಳಿೂ
725 ಹಾಂಪ್ಪ

727 10.ಮುದಾದಪುರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

729 ದೆೋವಸಮುದ್ರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

731 ಸುಗೆಿೋನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

730 ಹಾಂಪದೆೋವನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

732 ಮೆಟ್ಟರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

734 ಪಾಪ್ಪನಾಯಕನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ
ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

733 ಗಾದಿಗನ ರು
735 114.ಡಣಾಪುರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

736 ಬುಕಕಸಾಗರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

738 ಡಣಾಯಕನಕೆರೆ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ
ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ
5

715 ವಿಠಲಾಪುರ

720 ಯು.ರಾಜಾಪುರ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

29

713 ತೆ ೋರಣ್ಗಲುಲ

ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು
4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಸಾಂಡ ರು
ಸಾಂಡ ರು

28

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

737 ನಾಗಲಾಪುರ

739 ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ

ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

740 ಕಾಕುಬಾಳ್ು

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

742 ಬಸರಕೆ ೋಡು

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

744 ಬನಿಕಲುಲ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

741 ಅಲಬ ರು

743 ಬಾಾಸಿಗಿದೆೋರಿ

745 ಬಾಚಿಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ
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746 ದ್ಶ್ಮ್ಾಪುರ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

748 ಹಾಂಪಾಸಾಗರ

749 ಹನಸಿ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

751 ಕೆ ೋಗಳಿ

752 ಮ್ಾಲವಿ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

754 ಮೋರಗೆೋರಿ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

756 ತಾಂಬರಹಳಿೂ

ಹಡಗಲಿ

758 ದಾಸರಹಳಿೂ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಡಗಲಿ
ಹಡಗಲಿ

753 ಮರಬಿಬಹಾಳ್
755 ಹಲಗಾಪುರ

757 ಕೆ.ಅಯಾನಹಳಿೂ

759 ಹಿರೆೋಬನಿಮಟ್ಟಿ

ಹಡಗಲಿ

760 ಹಿರೆೋಹಡÀಗಲಿ

ಹಡಗಲಿ

762 ಹೆ ಳ್ಲು

ಹಡಗಲಿ

764 ಕತೊಬೆನ ಿರು

ಹಡಗಲಿ

766 ಮ್ಾಗಳ್

ಹಡಗಲಿ

768 ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ

ಹಡಗಲಿ
ಹಡಗಲಿ
ಹಡಗಲಿ
ಹಡಗಲಿ

761 ಹೆ ಳ್ಗುಾಂದಿ

763 ಇಟ್ಟಿಗಿ

765 ಮ್ಾನಾರಮಸಲವಾಡÀ
767 ಮೆೈಲಾರ

ಹಡಗಲಿ

769 ಸೆ ೋಗಿ

ಹಡಗಲಿ

771 ಉತೂಾಂಗಿ

ಹಡಗಲಿ

770 ಸೆ ೋವೆನಹಳಿೂ

ಹಡಗಲಿ

772 ಹಾಾರಡÀ

ಕ ಡಿಲಗಿ

774 ಅಪೆಪೋನಹಳಿೂ

ಕ ಡಿಲಗಿ

776 ರಾಮದ್ುಗವ

ಕ ಡಿಲಗಿ

778 ಚಿರುತಗುಾಂಡು

ಹಡಗಲಿ
7

750 ಕಡಲಬಾಳ್ು

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

31

747 ಹಾಂಪಾಪಟಿಣ್

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

6

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ
ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

30

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ

773 ಕಾಲಿವ ಪಶಿಚಮ
775 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟೆ
777 ಜಮವಲಿ

779 ಗುಾಂಡುಮಣ್ುಗು
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780 ಮ್ಾಕನಡುಕು

ಕ ಡಿಲಗಿ

782 ಹ ಡೆೋಾಂ

ಕ ಡಿಲಗಿ

784 ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಕ ಡಿಲಗಿ

786 ಹಾರಕಭಾವಿ

ಕ ಡಿಲಗಿ

788 ಸ ಲದ್ಹಳಿೂ

ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ

783 ಅಲ ರು

785 ಹಿರೆೋಕುಾಂಬಳ್ಕುಾಂಟೆ

787 ಬಣ್ವಿಕಲುಲ

789 ಉಜ್ಜಿನ

790 ತ ಲಹಳಿೂ

ಕ ಡಿಲಗಿ

792 ಕಕುಕಪ್ಪಪ

ಕ ಡಿಲಗಿ

794 ಬಡೆೋಲಡಕು

ಕ ಡಿಲಗಿ

796 ಶಿವಪುರ

ಕ ಡಿಲಗಿ

798 ರಾಾಂಪುರ

ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ
1

781 ಪೂಜಾರಹಳಿೂ

ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ

32

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಕ ಡಿಲಗಿ
ಕ ಡಿಲಗಿ

6 ಬಿೋದ್ರ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

791 ಕಾಳಾಪುರ

793 ಚ ಡಾಪುರ

795 ಹಿರೆೋಹೆಗಾಡಳ್
797 ಚಿರಿಬಿ

799 ದ್ ಪದ್ಹಳಿೂ

ಬಿೋದ್ರ

800 ಮ್ಾಳೆಗಾಾಂವ್

ಬಿೋದ್ರ

802 ಗಾದ್ಗಿ

ಬಿೋದ್ರ

804 ಜನವಾಡಾ

ಬಿೋದ್ರ

806 ಅಲಿಯಾಂಬರ

ಬಿೋದ್ರ

808 ಕಮಠಾಣಾ

ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ

801 ಚಿಲಲಗಿವ

803 ಮರಖಲ್

805 ಅಲಿಯಾಬಾದ್ (ಜೆ)
807 ಚಾಾಂಬೆ ೋಳ್

ಬಿೋದ್ರ

809 ಕೆ ೋಳಾರ (ಕೆ)

ಬಿೋದ್ರ

811 ಆಣ್ದ್ ರ

ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ

810 ಮಾಂದ್ಕನಳಿೂ
812 ಚಿಟಾಿ

813 ಅಮಲಾಪೂರ
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814 ಅಷ ಿರ

ಬಿೋದ್ರ

816 ನಾಗ ರಾ

ಬಿೋದ್ರ

818 ಕಾಡವಾದ್

ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ

815 ಮನಿಳಿೂ
817 ಬರ ರ

819 ಬಗದ್ಲ್

ಬಿೋದ್ರ

820 ಮರಕುಾಂದಾ

ಬಿೋದ್ರ

822 ಸಿಾಂದೆ ೋಲ್

ಬಿೋದ್ರ

824 ಸಾಂಗೆ ೋಳ್ಗಿ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

826

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

828 ಮಿರಕಲ್

ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಿೋದ್ರ
ಬಿೋದ್ರ

33

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

821 ಚಟನಳಿೂ

823 ರಾಂಜೆ ೋಳ್ ಖೆೋಣಿ
825 ಔರಾದ್ (ಎಸ್)
ಹುಲಸ ರ

827 ಬೆೋಲ ರ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

829 ಗಡಿಗ ಡಗಾಾಂವ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

831 ಲಾಡವಾಂತಿ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

830 ಕೆ ೋಹಿನ ರ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

832 ಆಲಗ ಡ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

834 ಮಾಂಠಾಳ್

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

836 ಯರಾಂಡಿ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

838 ಮುಡಬಿ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್

833 ಉಜಳ್ಾಂಬ
835 ಸಸಾೂಪೂರ
837 ನಗುವಡಿ

839 ಎಕಲ ರ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

840 ಹಾರಕ ಡ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

842 ಖೆೋಡಾವ (ಬಿ)

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

844 ಮುಚಳ್ಾಂಬ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

846 ಪರತಾಪೂರ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್

841 ಕಲಖೆ ೋರಾ

843 ನಾರಾಯಣ್ಪೂರ
845 ಧನ ಿರಾ (ಕೆ)
847 ಚಾಂಡಕಾಪೂರ
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ಬಸವಕಲಾಾಣ್

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

851 ರಾಜೆೋಶ್ವರ-2

852 ತಡೆ ೋಳಾ

ಭಾಲಿಕ

854 ಭಾತಾಂಬಾರ

ಭಾಲಿಕ

856 ಕಾಸರತುಗಾಾಂವ

ಭಾಲಿಕ

858 ಹಲಬಗಾವ

ಭಾಲಿಕ

ಭಾಲಿಕ

853 ಯರಬಾಗ

855 ಲಖನಗಾಾಂವ್
857 ಕಾಕನಾಳ್

859 ಜಾಾಾಂತಿ

ಭಾಲಿಕ

860 ಕಣ್ಜ್ಜ

ಭಾಲಿಕ

862 ಖಟಕಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

ಭಾಲಿಕ

864 ಡಾವರಗಾಾಂವ

ಭಾಲಿಕ

866 ಮದ್ಕಟ್ಟಿ

ಭಾಲಿಕ

868 ವರವಟ್ಟಿ (ಬಿ)

ಭಾಲಿಕ
ಭಾಲಿಕ
ಭಾಲಿಕ
ಭಾಲಿಕ

861 ಧನ ಿರಾ (ಎಸ್)

863 ಚಳ್ಕಾಪೂರ
865 ಸಿದೆದೋಶ್ವರ

867 ದಾಡಗಿ

ಭಾಲಿಕ

869 ಇಾಂಚ ರ

ಭಾಲಿಕ

871 ಅಾಂಬೆೋಸಾಗವಿ

ಭಾಲಿಕ

870 ನಟ ಿರ (ಬಿ)

ಭಾಲಿಕ

872 ಬಾಳ್ಳರ

ಭಾಲಿಕ

874 ಸಾಯಗಾಾಂವ

ಭಾಲಿಕ

876 ಮೆಹಕರ

ಔರಾದ್

878 ಚಿಾಂತಾರ್ಕ

ಭಾಲಿಕ
ಭಾಲಿಕ
ಭಾಲಿಕ
4

850 ರಾಜೆೋಶ್ವರ-1

ಬಸವಕಲಾಾಣ್

ಭಾಲಿಕ

35

848 ಮೋರಖಾಂಡಿ

849 ಬೆೋಟಬಾಲಕುಾಂದಾ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಸವಕಲಾಾಣ್
ಬಸವಕಲಾಾಣ್

34

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

873 ಡೆ ೋಣ್ಗಾಪೂರ
875 ಅಳ್ವಾಯ

877 ತುಗಾಾಂವ (ಎಚ್)

ಔರಾದ್

879 ಸುಾಂದಾಳ್

ಔರಾದ್

881 ಯನಗುಾಂದಾ

ಔರಾದ್

880 ಚಿರ್ಕಲ (ಜೆ)
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882 ಚಿರ್ಕಲ (ಯು)

ಔರಾದ್

884 ದಾಬಕಾ (ಸಿ)

ಔರಾದ್

886 ಕಮಲನಗರ

ಔರಾದ್

888 ಡೆ ೋಣ್ಗಾಾಂವ್(ಎಮ್)

ಔರಾದ್
ಔರಾದ್
ಔರಾದ್

883 ಮುರ್ಕವ

885 ಬೆ ಾಂತಿ

887 ಮದ್ನ ರ

889 ಸೆ ೋನಾಳ್

ಔರಾದ್

890 ಸಾಂತಪೂರ

ಔರಾದ್

892 ಬೆಳ್ಕುಣಿಚ ಧಿರ

ಔರಾದ್

894 ತೆ ೋಣಾವ

ಔರಾದ್

896 ವಡಗಾಾಂವ್ (ಡಿ)

ಔರಾದ್

898 ಜಾಂಬಗಿ (ಬಿ)

ಔರಾದ್
ಔರಾದ್
ಔರಾದ್
ಔರಾದ್
ಔರಾದ್

891 ಎಕಲಾರ

893 ಠಾಣಾ ಕುಶ್ನ ರ
895 ಹೆ ಳ್ಸಮುದ್ರ

897 ಧ ಪತ ಮಹಾಗಾಾಂವ್

899 ಕËಠಾ (ಬಿ)

ಔರಾದ್

900 ಮುಧೆ ೋಳ್ (ಬಿ)

ಔರಾದ್

902 ಎಕಾಂಬಾ

ಹುಮನಾಬಾದ್

904 ಬೆಮಳ್ಖೆೋಡಾ

ಹುಮನಾಬಾದ್

906 ಮಿೋನಕೆೋರಾ

ಹುಮನಾಬಾದ್

908 ನಣಾವ

ಔರಾದ್
ಔರಾದ್
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಔರಾದ್
ಔರಾದ್

36

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್

901 ಭಾಂಡರಕುಮಟಾ

903 ಚಿಮೆೇಗಾಾಂವ
905 ಚಾಾಂಗೆಲೋರಾ

907 ಮನಾಿ ಎಖೆೋಳಿೂ

ಹುಮನಾಬಾದ್

909 ಮಾಂಗಲಗಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

911 ಬೆಳ್ಕೆೋರಾ

ಹುಮನಾಬಾದ್

910 ಮುತೂಾಂಗಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

912 ಹಳಿೂಖೆೋಡ್ (ಬಿ)-1

ಹುಮನಾಬಾದ್

914 ಡಾಕುಳ್ಗಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್

913 ಹಳಿೂಖೆೋಡ್ (ಬಿ)-2
915 ಸಿತಾಳ್ಗೆೋರಾ
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916 ದ್ುಬಲಗುಾಂಡಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

918 ಕುಮ್ಾರಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

919 ಸೆೋಡೆ ೋಳ್

920 ಘಾಟಬೆ ೋರಾಳ್

ಹುಮನಾಬಾದ್

922 ಕನಕಟಾಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

924 ಇಟಗಾ

ಹುಮನಾಬಾದ್

926 ಕಲ ಲರ

ಹುಮನಾಬಾದ್

928 ಅಲ ಲರ

ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್

921 ಘ ೋಡವಾಡಿ

923 ಕೆ ಡಾಂಬಲ
925 ಮುಸೂರಿ
927 ಹುಡಗಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್

929 ಗಡವಾಂತಿ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

931 ಯಾಂಭತಾಿಳ್

ಹುಮನಾಬಾದ್
1

917 ಜಲಸಾಂಗಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್

37

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹುಮನಾಬಾದ್
ಹುಮನಾಬಾದ್

7 ವಿಜಯಪುರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

930 ಸಿಾಂದ್ನಕೆೋರಾ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

932 ಉಕಕಲಿ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

934 ದಿಾಂಡವಾರ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

936 ಇಾಂಗಳೆೋಶ್ವರ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

938 ಯರನಾಳ್

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

933 ಯಾಳ್ವಾರ
935 ಮಸಬಿನಾಳ್

937 ಕುದ್ರಿಸಾಲವಾಡಗಿ

939 ಮುಳ್ವಾಡ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

940 ಸಾಸನ ರ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

942 ಹ ವಿನಹಿಪಪರಗಿ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

944 ಕ ಡಗಿ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

946 ನಾಗ ರ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

948 ರೆ ೋಣಿಹಾಳ್

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

941 ಹುಣ್ಶಾಾಳ್ ಪ್ಪ.ಬಿ

943 ಮುತೂಗಿ

945 ಮಲಘಾಣ್

947 ಮಸ ತಿ

949 ನರಸಲಗಿ
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950 ಗೆ ಳ್ಸಾಂಗಿ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

952 ವಾಂದಾಲ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

954 ಹಳೆರೆ ಳಿೂ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

956 ಇಟಗಿ

ವಿಜಯಪುರ

958 ನಾಗಠಾಣ್

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ
ಬಸವನಬಾಗೆೋವಾಡಿ

38

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ವಿಜಯಪುರ

951 ಕಣ್ಕಾಲ

953 ಬಳ್ಳತಿ

955 ಚಿಮಮಲಗಿ

957 ಅರಳ್ದಿನಿ

959 ಅಲಿಯಾಬಾದ್

ವಿಜಯಪುರ

960 ಜಾಂಬಗಿ (ಆ)

ವಿಜಯಪುರ

962 ಶಿವಣ್ಗಿ

ವಿಜಯಪುರ

964 ಮದ್ಭಾವಿ

ವಿಜಯಪುರ

966 ಸಾರವಾಡ

ವಿಜಯಪುರ

968 ಜುಮನಾಳ್

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ

961 ಆಹೆೋರಿ (ಜ)

963 ಹಡಗಲಿ

965 ಹೆ ನ ಿಟಗಿ
967 ಕಾರಜೆ ೋಳ್

ವಿಜಯಪುರ

969 ಹಿಟ್ಟಿನಹಳಿೂ

ವಿಜಯಪುರ

971 ಜೆೈನಾಪೂರ

ವಿಜಯಪುರ

970 ಮಮದಾಪುರ

ವಿಜಯಪುರ

972 ಹೆ ಸ ರ

ವಿಜಯಪುರ

974 ಕಾಖಾಂಡರ್ಕ

ವಿಜಯಪುರ

976 ಕಾಂಬಾಗಿ

ವಿಜಯಪುರ

978 ಬಬಲೆೋಶ್ವರ

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ

973 ದೆೋವರಗೆಣ್ ೂರ
975 ಹಲಗಣಿ

977 ಗುಣ್ದಾಳ್

ವಿಜಯಪುರ

979 ನಡೆ ೋಣಿ

ವಿಜಯಪುರ

981 ಹೆಬಾಬಳ್ಟ್ಟಿ

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ

980 ಕುಮಠೆ

982 ತಿಕೆ ೋಟಾ

983 ಹೆ ನವಾಡ
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984 ತೆ ರವಿ

ವಿಜಯಪುರ

986 ಕನಮಡಿ

ವಿಜಯಪುರ

988 ಬಾಬಾನಗರ

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ

985 ತಾಜಪೂರ ಎಚ್

987 ಬಿಜಿರಗಿ

989 ಸಿದಾದಪೂರ ಕೆ

ವಿಜಯಪುರ

990 ಅರಕೆೋರಿ

ವಿಜಯಪುರ

992 ಜಾಲಗೆೋರಿ

ವಿಜಯಪುರ

994 ಕನ ಿರ

ವಿಜಯಪುರ

996 ಗುಣ್ರ್ಕ

ಇಾಂಡಿ

998 ಅಗರಖೆೋಡ/ ಗುಬೆಬೋವಾಡ

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರ

39

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಇಾಂಡಿ

991 ಇಟಿಾಂಗಿಹಾಳ್

993 ಟಕಕಳ್ರ್ಕ

995 ಮಖಣಾಪೂರ
997 ಬರಟಗಿ

999 ಆಳ್ಳರ

ಇಾಂಡಿ

1000 ಪಡನ ರ

ಇಾಂಡಿ

1002 ಹಿರೆೋಬೆೋವನ ರ

ಇಾಂಡಿ

1004 ಸಾತಲಗಾಾಂವ ಪ್ಪಆಯ್

ಇಾಂಡಿ

1006 ರ ಗಿ

ಇಾಂಡಿ

1008 ತಾಾಂಬಾ

ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ

1001 ಭುಯಾಾರ

1003 ಮಿರಗಿ

1005 ಸಾಲೆ ೋಟಗಿ

1007 ಮಸಳಿ ಬಿಕೆ

ಇಾಂಡಿ

1009 ಬೆನಕನಹಳಿೂ

ಇಾಂಡಿ

1011 ಗೆ ರನಾಳ್

ಇಾಂಡಿ

1010 ತಡವಲಗಾ

ಇಾಂಡಿ

1012 ಅಥಗಾವ

ಇಾಂಡಿ

1014 ಅಾಂಜುಟಗಿ

ಇಾಂಡಿ

1016 ಚಿಕಕಬೆೋವನ ರ

ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ

1013 ಹೆ ೋತಿವ

1015 ಹಳ್ಗುಣ್ರ್ಕ

1017 ಹಾಂಜಗಿ
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ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ

1018 ನಾಂಬಾಳ್ ಕೆಡಿ

1019 ಲಿಾಂಗದ್ಳಿೂ

1020 ಝಳ್ರ್ಕ

ಇಾಂಡಿ

1022 ಲಚಾಾಣ್

ಇಾಂಡಿ

1024 ಧ ಳ್ಖೆೋಡ

ಇಾಂಡಿ

1026 ಉಮರಾಣಿ

ಇಾಂಡಿ

1028 ಬರಡೆ ೋಲ

ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ

1021 ಬಳೆಳ ೂಳಿೂ

1023 ಹಲಸಾಂಗಿ

1025 ಲೆ ೋಣಿ ಬಿಕೆ
1027 ಜ್ಜಗಜ್ಜೋವಣಿ

ಇಾಂಡಿ

1029 ಇಾಂಚಗೆೋರಿ

ಇಾಂಡಿ

1031 ನವರಗಿ

ಇಾಂಡಿ

1030 ನಾಂದ್ರಗಿ

ಇಾಂಡಿ

1032 ಹತೂಳಿೂ

ಇಾಂಡಿ

1034 ರೆೋವತಗಾಾಂವ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1036 ತುಾಂಬಗಿ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1038 ಕೆ ಡಗಾನ ರ

ಇಾಂಡಿ
4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಇಾಂಡಿ
ಇಾಂಡಿ

40

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1033 ದೆೋವರನಾಂಬರಗಿ
1035 ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ

1037 ಬಾಂಟನ ರ

1039 ಕೆ ಣ್ ೂರ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1040 ಹಿರ ರ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1042 ಇಾಂಗಳ್ಗೆೋರಿ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1044 ಬಸರಕೆ ೋಡ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1046 ಕುಾಂಟೆ ೋಜ್ಜ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1048 ಕಾಳ್ಗಿ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1041 ಮಿಣ್ಜಗಿ

1043 ಬಾವೂರ
1045 ಢವಳ್ಗಿ

1047 ಯಲಗ ರ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1049 ಯರಝರಿ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1051 ನಾಗಬೆೋನಾಳ್

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1050 ಹಿರೆೋಮುರಾಳ್
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1052 ಅಡವಿ ಸೆ ೋಮನಾಳ್

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1054 ಆಲ ರ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

1056 ರಕಕಸಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1058 ದೆೋವಣ್ಗಾಾಂವ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್
ಮುದೆದೋಬಿಹಾಳ್

41

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ

1053 ಕೆ ೋಳ್ಳರ
1055 ತಾಂಗಡಗಿ

1057 ಕಡಣಿ

1059 ಕುಮಸಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1060 ಬಳ್ಗಾನ ರ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1062 ಕೆ ೋರಹಳಿೂ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1064 ಚಾಾಂದ್ಕವಠೆ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1066 ಹಿಟಿಳಿೂ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1068 ಬಾಂದಾಳ್

ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ

1061 ರಾಾಂಪೂರ.ಪ್ಪ.ಎ

1063 ನಾಗರಹಳಿೂ

1065 ಮುಳ್ಸಾವಳ್ಗಿ
1067 ಕನೆ ಿೋಳಿೂ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1069 ಕೆ ಕಟನ ರ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1071 ಹಾಂದಿಗನ ರ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1070 ಕೆ ೋರವಾರ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1072 ಕೆ ಾಂಡಗ ಳಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1074 ಜಾಲವಾದ್

ಸಿಾಂಧಗಿ

1076 ಅಸಿಕ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1078 ಕೆರ ಟಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ

1073 ಮಣ್ ರ
1075 ಕಲಕೆೋರಿ

1077 ಆಲಗ ರ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1079 ಗೆ ೋಲಗೆೋರಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1081 ಹೆ ನಿಳಿೂ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1080 ಬೆ ೋರಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1082 ಯಾಂಕಾಂಚಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1084 ಗುತೂರಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ

1083 ಖೆೈನ ರ

1085 ಯರಗಲ್.ಬಿ.ಕೆ
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1086 ಮೋರಟಗಿ

ಸಿಾಂಧಗಿ

1088 ಮಲಘಾಣ್

ಸಿಾಂಧಗಿ
42

1

1089 ಕಕಕಳ್ಮೆೋಲಿ

1090 ಜನ ಿರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1092 ಕುದೆೋರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1094 ಕೆಾಂಪನಪುರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1096 ಹೆ ಾಂಗನ ರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1098 ಕಾಗಲವಾಡಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ

1091 ಉಮಮತ ೂರು

1093 ಸಾಂತೆೋಮರಹಳಿೂ
1095 ಇರಸವಾಡಿ
1097 ಆಲ ರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1099 ಜೆ ಾೋತಿಗ ಡನಪುರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1101 ಚಾಂದ್ಕವಾಡಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1100 ನಾಗವಳಿೂ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1102 ಕ ಡ ಲರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1104 ಮರಿಯಾಲ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1106 ದೆ ಡಡಮೋಳೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1108 ಅಟುಿಗುಳಿಪುರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ

1103 ಮಾಂಗಲ

1105 ಬದ್ನಗುಪೆಪ

1107 ಪುಣ್ಜನ ರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ

1109 ಹರದ್ನಹಳಿೂ

ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ

1113
1114
1115
1116
1117
1118

ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ

2

1087 ಗಬಸಾವಳ್ಗಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

43

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಸಿಾಂಧಗಿ
ಸಿಾಂಧಗಿ

8 ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1110 ಅಮಚವಾಡಿ
1111 ಅರಕಲವಾಡಿ
1112 ಯಾನಗಹಳಿೂ

ಉಡಿಗಾಲ
ನಾಂಜೆೋದೆೋವನಪುರ
ಹೆಗೆ ಿೋಠಾರ
ಸಾಗಡೆ
ಹರವೆ
ಮಲೆಯ ರು

1119 ಟಗರಪುರ

1120 ಕುಾಂತ ರು
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ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1121 ಕುಣ್ಗಳಿೂ

1122 ಮುಳ್ಳೂರು

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1124 ಧನಗೆರೆ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1126 ಸಿದ್ದಯಾನಪುರ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1128 ದೆ ಡಿಡಾಂದ್ುವಾಡಿ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1123 ಸತೊೋಗಾಲ
1125 ಪಾಳ್ಾ

1127 ಮಧುವನಹಳಿೂ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1129 ತೆಳ್ೂನ ರು

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1131 ಮಾಂಗಲ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1130 ಕೆ ಾಂಗರಹಳಿೂ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1132 ಬಾಂಡಳಿೂ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1134 ಶಾಗಾ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1136 ಕುರಟ್ಟಿಹೆ ಸ ರು

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1138 ಪೊನಾಿಚಿ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1133 ಮಣ್ಗಳಿೂ
1135 ಕ ದ್ಳಿೂ

1137 ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳ್ಾ

1139 ಮಹದೆೋಶ್ವರಬೆಟಿ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1140 ಮ್ಾಟವಳಿೂ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1142 ಮಿಣ್ಾಾಂ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1144 ಅಜ್ಜಿೋಪುರ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

1146 ಪ್ಪ.ಜ್ಜ. ಪಾಳ್ಾ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1148 ತೆರಕಣಾಾಂಬಿ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ
ಕೆ ಳೊೋಗಾಲ

44

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1141 ಹ ಗಾಾಂ

1143 ರಾಮ್ಾಪುರ
1145 ಹುತ ೂರು

1147 ಲೆ ಕಕನಹಳಿೂ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1149 ಕುಾಂದ್ಕೆರೆ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1151 ಬೆ ಮಮಲಾಪುರ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1150 ಕಗಿಳ್

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1152 ಕಬಬಹಳಿೂ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1154 ಬನಿತಾಳ್ಪುರ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1153 ಸೆ ೋಮಹಳಿೂ
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ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1158 ರಾಘವಾಪುರ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1162 ಕ ತನ ರು

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1164 ಹಾಂಗಳ್

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1166 ಶಿವಪುರ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1168 ಅಗರ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ
ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

1161 ನೆೋನೆಕಟೆಿ

1163 ಬೆೋರಾಂಬಾಡಿ
1165 ಬಾಚಹಳಿೂ
1167 ಕಣೊೋಗಾಲ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1169 ಅಾಂಬಳೆ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1171 ಗ ಡಹಳಿೂ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1170 ದ್ುಗಿಹಟ್ಟಿ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1172 ಗುಾಂಬಳಿೂ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1174 ಕೆಸ ೂರು

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1176 ಮ್ಾಾಂಬಳಿೂ

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು

1178 ಯರಿಯ ರು

ಯಳ್ಾಂದ್ ರು
ಯಳ್ಾಂದ್ ರು
ಯಳ್ಾಂದ್ ರು
1

1159 ನಟೆರ

1160 ಬರಗಿ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

46

1157 ಹೆ ರೆಯಾಲ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ
ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

9 ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1155 ಅಣ್ ೂರು

1156 ಬೆೋಗ ರು

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ
ಗುಾಂಡುಲಪೆೋಟೆ

45

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1173 ಹೆ ನ ಿರು
1175 ಮದ್ ದರು

1177 ಯರಗಾಂಬಳಿೂ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1179 ಸಾಂಸೆ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1181 ಇಡಕಣಿ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1180 ಕಳ್ಸ (ಮ್ಾವಿನಕೆರೆ)

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1182 ಮರಸಣಿಗೆ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1184 ಬಣ್ಕಲ್

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1186 ಬಿದ್ರಹಳಿೂ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

1188 ದಾರದ್ಹಳಿೂ

ಮ ಡಿಗೆರೆ
ಮ ಡಿಗೆರೆ
ಮ ಡಿಗೆರೆ

1183 ನಡುವಾಳೆ
1185 ತಿರಪುರ

1187 ಬಿಳ್ಗುಳ್
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ಮ ಡಿಗೆರೆ
47

2

1189 ಗೆ ೋಣಿಬಿೋಡು

1190 ಚಿನಿಗ

ಕಡ ರು

1192 ಬಳಿೂಗನ ರು

ಕಡ ರು

1194 ದೆೋವನ ರು

ಕಡ ರು

1196 ಚ ಳ್ಹಿರಿಯ ರು

ಕಡ ರು

1198 ಹುಲಿಕೆರೆ

ಕಡ ರು

ಕಡ ರು
ಕಡ ರು
ಕಡ ರು

1191 ಅಣೆೋಗೆರೆ

1193 ಬಿಸಲೆರೆ

1195 ಹಿರೆೋನಲ ಲರು
1197 ಹೆ ೋಚಿಹಳಿೂ

1199 ಜೆ ೋಡಿಹೆ ೋಚಿಹಳಿೂ

ಕಡ ರು

1200 ಕುಾಂಕನಾಡು

ಕಡ ರು

1202 ಮತಿಘಟಿ

ಕಡ ರು

1204 ಪಾಂಚನಹಳಿೂ

ಕಡ ರು

1206 ಪ್ಪಳೊೋನಹಳಿೂ

ಕಡ ರು

1208 ಸರಸವತಿಪುರ

ಕಡ ರು
ಕಡ ರು
ಕಡ ರು
ಕಡ ರು

1201 ಮಲೆಲೋಶ್ವರ

1203 ನಡಘಟಿ

1205 ಪಟಿಣ್ಗೆರೆ

1207 ಸಖರಾಯಪಟಿಣ್

ಕಡ ರು

1209 ಸಿಾಂಗಟಗೆರೆ

ಕಡ ರು

1211 ವಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ

ಕಡ ರು

1210 ತಾಂಗಲಿ

ಕಡ ರು

1212 ಯಗಟ್ಟ

ಕಡ ರು

1214 ಎಮೆಮದೆ ಡಿಡ

ತರಿೋಕೆರೆ

1216 ಅಮೃತಾಪುರ

ತರಿೋಕೆರೆ

1218 ಬೆೋಲೆೋನಹಳಿೂ

ಕಡ ರು
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮ ಡಿಗೆರೆ

ಕಡ ರು

48

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತರಿೋಕೆರೆ
ತರಿೋಕೆರೆ
ತರಿೋಕೆರೆ

1213 ಯಳ್ೂಾಂಬಳ್ಸೆ
1215 ಅಜಿಾಂಪುರ
1217 ಬಗಿವಳಿೂ

1219 ಬಾವಿಕೆರೆ

ತರಿೋಕೆರೆ

1220 ಬುಕಾಕಾಂಬ ದಿ

ತರಿೋಕೆರೆ

1222 ಗಡಿಹಳಿೂ

ತರಿೋಕೆರೆ

1221 ದೆ ೋರನಾಳ್ು

36 / 115

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ತರಿೋಕೆರೆ

ತರಿೋಕೆರೆ

1226 ಕುಡ ಲರು

ತರಿೋಕೆರೆ

1228 ಲಿಾಂಗದ್ಹಳಿೂ

ತರಿೋಕೆರೆ

1231 ಸೆ ಲಾಲಪುರ

1232 ತಾಾಗದ್ಕಟೆಿ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1234 ಬಿ. ಕಣ್ಬ ರು

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1236 ಬಾಳೆ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1238 ಕಡಹಿನಬೆೈಲು

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1233 ಉಡೆೋವಾ

1235 ಬಿ. ಕಣ್ಬ ರು
1237 ಹೆ ನೆಿೋಕೆ ಡಿಗೆ

1239 ಕಕೆೋವಶ್ವರ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1240 ಮ್ಾಗುಾಂಡಿ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1242 ಮೆಣ್ಸ ರು

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

1244 ಸಿೋತ ರು

ಕೆ ಪಪ

1246 ಚಾವಲಮನೆ

ಕೆ ಪಪ

1248 ಹರಾಂದ್ ರು

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ
ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ
ಕೆ ಪಪ
ಕೆ ಪಪ

1241 ಮೆೋಗರಮರ್ಕಕ

1243 ಮುತಿೂನಕೆ ಪಪ
1245 ಬಿಾಂತರವಳಿೂ

1247 ಗುಡೆಡತೆ ೋಟ

ಕೆ ಪಪ

1249 ಹರಿಹರಪುರ

ಕೆ ಪಪ

1251 ಹೆ ನಿಗುಾಂಡಿ

ಕೆ ಪಪ

1250 ಹೆೋರ ರು

ಕೆ ಪಪ

1252 ಜಯಪುರ

ಕೆ ಪಪ

1254 ನರಸಿೋಪುರ

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

1256 ಅಡಡಗದೆದ

ಕೆ ಪಪ
ಕೆ ಪಪ
6

1230 ಶಿವನ

ತರಿೋಕೆರೆ

ನರಸಿಾಂಹರಾಜಪುರ

51

1227 ಲಕಕವಳಿೂ

1229 ಮುಡುಗೆ ೋಡು

ತರಿೋಕೆರೆ

5

1225 ಕರಕುಚಿಚ

ತರಿೋಕೆರೆ
ತರಿೋಕೆರೆ

50

1223 ಹುಣ್ಸಘಟಿ

1224 ಜಾವೂರು

ತರಿೋಕೆರೆ

4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ತರಿೋಕೆರೆ
ತರಿೋಕೆರೆ

49

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1253 ಕೆ ಪಪ ಗಾರಮ್ಾಾಂತರ
1255 ನಲುವಾಗಿಲು
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1257 ಬೆೋಗಾರು

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

1259 ಹೆೋರ ರು

1260 ಕÉರೆ

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

1262 ಋಷಾಶ್ೃಾಂಗಾಪುರ (ಮಕವಲ್)

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

1264 ನೆಮ್ಾಮರು

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

1266 ಯಡದ್ಳಿೂ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1268 ಅಲಲಾಂಪುರ

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ
ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ
ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1265 ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ (ಗಾರಮ್ಾಾಂತರ)

1267 ಆಲ ದರು

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1271 ಬೆಳ್ವಾಡಿ

1270 ಆಣ್ ರು

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1272 ಬಿಳೆೋಕಲಲಹಳಿೂ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1274 ಬಾಾರವಳಿೂ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1276 ದೆ ಡಡಮ್ಾಗರವಳಿೂ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1278 ಕಳ್ಸಾಪುರ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು
ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1273 ಬಿಾಂಡಿಗಾ

1275 ದೆೋವದಾನ

1277 ಹಿರೆೋಕೆ ಳ್ಲೆ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1279 ಕತಿವಕೆರೆ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1281 ಮ್ಾಚಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1280 ಲಕಾಾ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1282 ಮಳ್ಲ ರು

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

1284 ಶಿರವಾಸೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1286 ಅಳ್ಗವಾಡಿ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1288 ಭರಮಸಾಗರ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು
ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು
1

1263 ವÉೂುಣ್ಸೆ

1269 ಅಾಂಬಳೆ

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

53

1261 ಕ ತುಗೆ ೋಡು

ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು
ಚಿಕಕಮಗಳ್ಳರು

10 ಚಿತರದ್ುಗವ

1258 ಧರೆೋಕೆ ಪಪ

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ
ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

7

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ
ಶ್ೃಾಂಗೆೋರಿ

52

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ

1283 ಮುಗುಳ್ವಳಿೂ
1285 ವಸಾೂರೆ

1287 ಅನೆಿೋಹಾಳ್ು

1289 ಭಿೋಮಸಮುದ್ರ

1290 ಬೆಳ್ಗಟಿ
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ಚಿತರದ್ುಗವ

1291 ಬೆ ಮೆೇನಹಳಿೂ

1292 ಚಿಕಕಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1294 ದೆ ಡಡಸಿದ್ದವವನಹಳಿೂ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1296 ಗುಡಡದ್ರಾಂಗವವನಹಳಿೂ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1298 ಹಿರೆೋಕಬಿಬಗೆರೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ

1293 ಚಿಕಕಬೆನ ಿರು

1295 ದಾಾಮವವನಹಳಿೂ

1297 ಗೆ ೋನ ರು

ಚಿತರದ್ುಗವ

1299 ಹಿರೆೋಗುಾಂಟನ ರು

ಚಿತರದ್ುಗವ

1301 ಇಾಂಗಳ್ದಾಳ್ು

ಚಿತರದ್ುಗವ

1300 ಹುಲ ಲರು

ಚಿತರದ್ುಗವ

1302 ಇಸಾಸಮುದ್ರ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1304 ಜಾಂಪಣ್ೂನಾಯಕನ ಕೆ ೋಟೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1306 ಕೆ ೋಗುಾಂಡೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1308 ಕ ನಬೆೋವು

ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ

1303 ಐನಹಳಿೂ

1305 ಜಾನುಕೆ ಾಂಡ

1307 ಕೆ ಳ್ಹಾಳ್ು

ಚಿತರದ್ುಗವ

1309 ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1311 ಮದ್ಕರಿಪುರ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1310 ಮಠದ್ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1312 ಮೆದೆೋಹಳಿೂ

ಚಿತರದ್ುಗವ

1314 ತುರುವನ ರು

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1316 ಬುಡಿಹಟ್ಟಿ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1318 ಪಗಡಲಬಾಂಡೆ

ಚಿತರದ್ುಗವ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚಿತರದ್ುಗವ
ಚಿತರದ್ುಗವ

54

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1313 ಸಿರಿಗೆರೆ

1315 ಬೆಳ್ಗೆರೆ

1317 ಚ ಳ್ಳರು

1319 ದೆೋವರಮರಿಕುಾಂಟೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1320 ದೆ ಡಡಚೆಲ ಲರು

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1322 ದೆ ಡೆಡೋರಿ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1324 ಗ ರಸಮುದ್ರ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1321 ದೆ ಡಡಉಳಾೂತಿವ

1323 ಘಟಪತಿವ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1328 ಪ್ಪ.ಮಹದೆೋವಪುರ

1329 ಮಲ ಲರಹಳಿೂ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1331 ಮೆೈಲನಹಳಿೂ

1330 ಮಿೋರಾಸಾಬಿಹಳಿೂ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1332 ನನಿವಾಳ್

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1334 ನೆೋಲವಗುಾಂಟೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1336 ಪರಶ್ುರಾಾಂಪುರ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1338 ಸಾಣಿೋಕೆರೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1333 ನೆಲಗೆೋತನಹಟ್ಟಿ
1335 ಓಬಳಾಪುರ

1337 ದೆೋವರೆಡಿಡಹಳಿೂ

1339 ಸೆ ೋಮಗುದ್ುದ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1340 ತಳ್ಕು

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1342 ಮನೆಿೋಕೆ ೋಟೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

1344 ಎನ್.ದೆೋವರಹಳಿೂ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1346 ತಮೆೇನಹಳಿೂ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1348 ದೆೋವಸಮುದ್ರ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು
ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1341 ತಿಮಮಣ್ೂನಾಯಕನಕೆ ೋಟೆ

1343 ನಗರಾಂಗೆರೆ

1345 ಜಹಗಿೋರ ಬುಡೆಡೋನಹಳಿೂ

1347 ರಾಾಂಪುರ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1349 ಸಿದಾದಪುರ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1351 ಹಾನಗಲ್

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1350 ನಾಗಸಮುದ್ರ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1352 ಚಿಕೆಕೋರಹಳಿೂ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು
ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು
ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

1354 ತುಮಕ ಲವಹಳಿೂ
1355 ಕೆ ೋನಸಾಗರ
1356 ಕೆ ಾಂಡಲಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು

1358 ಆದಿವಾಲ

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು

ಮಳ್ಕಾಲ ಮರು
4

1327 ಎನ್.ಮಹದೆೋವಪುರ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

56

1325 ಹಿರೆೋಹಳಿೂ

1326 ಜಾಜ ರು

ಚಳ್ೂಕೆರೆ

3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚಳ್ೂಕೆರೆ
ಚಳ್ೂಕೆರೆ

55

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1353 ರಾಯಾಪುರ

1357 ಬೆ ಮಮಗೆ ಾಂಡನ ಕೆರೆ
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ಹಿರಿಯ ರು

1359 ಐಮಾಂಗಲ

1360 ಬಬ ಬರು

ಹಿರಿಯ ರು

1362 ದಿಾಂಡಾವರ

ಹಿರಿಯ ರು

1364 ಹಿಾಂಡಸಕಟೆಿ

ಹಿರಿಯ ರು

1366 ಹುಲಗಲಕುಾಂಟೆ

ಹಿರಿಯ ರು

1368 ಜವನಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು
ಹಿರಿಯ ರು
ಹಿರಿಯ ರು

1361 ಧಮವಪುರ

1363 ಹರಿಯಬೆಬ

1365 ಹೆ ಸಯಳ್ನಡು
1367 ಹ ವಿನಹೆ ಳೆ

ಹಿರಿಯ ರು

1369 ಕಣ್ಜನಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು

1371 ಮರಡಿಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು

1370 ಖಾಂಡೆೋನಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು

1372 ಮಸಕಲ್

ಹಿರಿಯ ರು

1374 ರಾಂಗನಾಥಪುರ

ಹಿರಿಯ ರು

1376 ಸ ರಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು

1378 ಯರಬಳಿೂ

ಹಿರಿಯ ರು
ಹಿರಿಯ ರು
ಹಿರಿಯ ರು

1373 ಮೆೋಟ್ಟಕುಕೆವ

1375 ರಾಂಗೆೋನಹಳಿೂ

1377 ವಾಣಿವಲಾಸಪುರ

ಹಿರಿಯ ರು

1379 ಯಲಲದ್ಕೆರೆ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1381 ಆಡನ ರು

ಹಿರಿಯ ರು
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹಿರಿಯ ರು
ಹಿರಿಯ ರು

57

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1380 ಗ ಳ್ಾ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1382 ಭರಮಣ್ೂನಾಯಕನ ದ್ುಗವ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1384 ಚಿಕಕಜಾಜ ರು

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1386 ಗುಾಂಡೆೋರಿ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1388 ಹೆ ರಕೆರೆದೆೋವರಪುರ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ
ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ
ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ
ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1383 ಬಿದ್ರಕೆರೆ
1385 ಚಿತರಹಳಿೂ

1387 ಹಿರೆೋಎಮಿಮಗನ ರು

1389 ಕೆ ಡಗವಳಿೂ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1390 ಮಲಾಲಡಿಹಳಿೂ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1392 ನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1391 ಮುತುೂಗದ್ ರು
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ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1396 ಶಿವಪುರ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1398 ತಾಳ್ಾ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

1399 ಉಪಪರಿಗೆೋನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1402 ಮ್ಾಡದ್ಕೆರೆ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1404 ದೆ ಡಡಘಟಿ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1406 ಮಲಲಪಪನಹಳಿೂ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1408 ದೆೋವಪುರ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1401 ಅತಿೂಮಗೆ

1403 ಜಾನಕಲುಲ
1405 ದೆೋವಿಗೆರೆ

1407 ಬಾಗ ರು

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1409 ಹುಣ್ವಿನಡು

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1411 ಸಾಣೆೋಹಳಿೂ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1410 ಬೆ ೋರ್ಕಕೆರೆ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1412 ಕೆಲೆ ಲೋಡು

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1414 ಗುಡಡದ್ನೆೋರಲಕೆರೆ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1416 ಬಲಾಲಳ್ಸಮುದ್ರ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1418 ತಾಂಡಗ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ
ಹೆ ಸದ್ುಗವ
ಹೆ ಸದ್ುಗವ
ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1413 ಮತೆ ೂೋಡು

1415 ದೆ ಡಡತೆೋಕಲವಟ್ಟಿ

1417 ಬೆಲಗ ರು

1419 ಕಾಂಚಿೋಪುರ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

1420 ಶಿರೋರಾಾಂಪುರ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1422 ನೆಲಿಲಕಾರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1424 ಪಡುಮ್ಾನಾವಡು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1426 ಪಾಲಡಕ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ
1

1397 ತಾಳಿಕಟೆಿ

1400 ತೆೋಕಲವಟ್ಟಿ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

59

1395 ಶಿವಗಾಂಗ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

ಹೆ ಸದ್ುಗವ

11 ದ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಕನಿಡ

1393 ಆರ.ನುಲೆೋನ ರು

1394 ರಾಮಗಿರಿ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

6

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ
ಹೆ ಳ್ಲೆಕರೆ

58

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1421 ಹೆಗೆಿರೆ

1423 ಶಿತಾವಡಿ

1425 ಬೆಳ್ುವಾಯ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1427 ಕಲಲಮುಾಂಡ ಕರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1429 ರ್ಕನಿಗೆ ೋಳಿ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1431 ಹಳೆಯಾಂಗಡಿ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1428 ಬಳ್ುಕಾಂಜೆ
1430 ರ್ಕಲಾಪಡಿ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1432 ಚೆೋಳಾೆೈರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1434 ಎಕಾಕರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1436 ತೆಾಂಕಮಿಜಾರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1438 ಕುಪೆಪಪದ್ವು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1433 ಮೆನಿಬೆಟುಿ

1435 ಬಡಗಎಡಪದ್ವು

1437 ಹೆ ಸಬೆಟುಿ

1439 ಗಾಂಜ್ಜಮಠ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1440 ಮ ಡುಪೆರಾರ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1442 ಬಜೆಪ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1444 62.ತೆ ೋಕ ರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1446 ಮ ಡುಶೆಡೆಡ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1448 ಉಳಾಯಬೆಟುಿ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1441 ಕೆ ಳ್ಾಂಬೆ

1443 ಬಾಳ್

1445 ಮಳ್ವೂರು

1447 ಗುರುಪುರ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1449 ನೋರುಮ್ಾಗವ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1451 ಬೆ ೋಳಿಯಾರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1450 ಅಡಾಾರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1452 ಪÁವೂರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1454 ಮುನ ಿರು

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1456 ಬೆಳ್ಮ

ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1458 ಸೆ ೋಮೆೋಶ್ವರ-2

ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು
ಮಾಂಗಳ್ಳರು

1453 ಹರೆೋಕಳ್

1455 ಕೆ ೋಣಾಜೆ

1457 ಸೆ ೋಮೆೋಶ್ವರ-1

1459 ಮಾಂಜನಾಡಿ

1460 ತಲಪಾಡಿ
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ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

60

2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಪುತ ೂರು

1461 ಕೆ ೋಡಿಾಂಬಾಡಿ

1462 ಉಪ್ಪಪನಾಂಗಡಿ

ಪುತ ೂರು

1464 ನೆಲಾಾಡಿ

ಪುತ ೂರು

1466 ಬಿಳಿನೆಲೆ

ಪುತ ೂರು

1468 ಕುಟುರಪಾಪಡಿ

ಪುತ ೂರು
ಪುತ ೂರು

1463 ಬಜತ ೂರು

1465 ಗೆ ೋಳಿತೆ ಟುಿ
1467 ರಾಮಕುಾಂಜ

ಪುತ ೂರು

1469 ಐತ ೂರು

ಪುತ ೂರು

1471 ನರಿಮಗುರ

ಪುತ ೂರು

1470 ಅಲಾಂಕಾರು

ಪುತ ೂರು

1472 ಆಯಾವಪು

ಪುತ ೂರು

1474 ಚಾವಾವಕ

ಪುತ ೂರು

1476 ವಳ್ಮಗುರ

ಪುತ ೂರು

1478 ಕೆಯ ಾರು

ಪುತ ೂರು
ಪುತ ೂರು
ಪುತ ೂರು

1473 ಸವಣ್ ರು
1475 ಕಡಬ

1477 ಬೆಟಿಾಂಪಾಡಿ

ಪುತ ೂರು

1479 ಕೆ ಳಿೂಗೆ

ಪುತ ೂರು

1481 ಅರಿಯಡಕ

ಪುತ ೂರು

1480 ನೆಟಿಣಿಗೆ ಮುಡ ಿರು

ಪುತ ೂರು

1482 ಸವರೆ

ಪುತ ೂರು

1484 ಕ ಕಾರಡಿ

ಸುಳ್ಾ

1486 ಎಣ್ ಮರು

ಸುಳ್ಾ

1488 ಗುತಿೂಗಾರು

ಪುತ ೂರು
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಪುತ ೂರು
ಪುತ ೂರು

61

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಸುಳ್ಾ
ಸುಳ್ಾ
ಸುಳ್ಾ

1483 ಕಬಕ

1485 ಬೆಳಾೂರೆ

1487 ಪಾಂಜ

1489 ಸುಬರಹಮಣ್ಾ

ಸುಳ್ಾ

1490 ಮಡಪಾಪಡಿ

ಸುಳ್ಾ

1492 ಜಾಲ ಸರು

ಸುಳ್ಾ

1494 ನೆಲ ಲರು ಕೆಮ್ಾರಜೆ

ಸುಳ್ಾ
ಸುಳ್ಾ

1491 ಐವನಾವಡು

1493 ಅಜಾಿವರ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಸುಳ್ಾ

4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

1495 ಅರಾಂತೆ ೋಡು

ಸುಳ್ಾ

1496 ಅಲೆಟ್ಟಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1498 ಸಾಂಗಬೆಟುಿ

ಸುಳ್ಾ
62

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1497 ಬಾಳಿಲ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1499 ಚೆನೆಿೈತೆ ೂೋಡಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1501 ರಾಯ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1500 ಪ್ಪಲಾತಬೆಟುಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1502 ಪಾಂಜ್ಜಕಲುಲ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1504 ಕಾವಳ್ ಮುಡ ರು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1506 ಸರಪಾಡಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1508 ಅಮುಮಾಂಜೆ

ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್

1503 ಅಮ್ಾಿಡಿ
1505 ಉಳಿ

1507 ಕರಿಯಾಂಗಳ್

ಬಾಂಟಾವಳ್

1509 ತುಾಂಬೆ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1511 ಪುದ್ು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1510 ನರಿಕೆ ಾಂಬು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1512 ಸಜ್ಜೋಪ ಮುನ ಿರು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1514 ಬಾಳಿೂಲ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1516 ಸಜ್ಜೋಪಮ ಡ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1518 ಗೆ ೋಳ್ೂಮಜಲು

ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್

1513 ಕಡೆೋಶಾವಲಾ
1515 ವಿೋರಕಾಂಭ

1517 ಸಜ್ಜೋಪನಡು

1519 ಕುನಾವಡು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1520 ಬಾಳೆಪುಣಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1522 ಮ್ಾಣಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1524 ವಿಟಲಪಡ ಿರು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1526 ಕೆ ಳಾಿಡು

ಬಾಂಟಾವಳ್

1528 ಕನಾಾನ

ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್

1521 ಮಾಂಚಿ

1523 ಕೆದಿಲ

1525 ಇಡಿಕದ್ು

1527 ನರಿಾಂಗಾಣ್
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

5

1529 ಕರೆ ೋಪಾಡಿ

ಬಾಂಟಾವಳ್

1531 ಪುಣ್ಚ

1532 ನಾರಾವಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1534 ಹೆ ಸಾಂಗಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1536 ಅಾಂಡಿಾಂಜೆ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1538 ಪಡಾಂಗಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1535 ಅಳ್ದ್ಾಂಗಡಿ

1537 ಶಿಲಾವಲು

1539 ಲಾಯಲ

1540 ನಡ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1542 ಉಜ್ಜರೆ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1544 ಚಾಮ್ಾವಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1546 ಧಮವಸಥಳ್

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1548 ಕಳೆಾಂಜ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1541 ಮಿತೂಬಾಗಿಲು

1543 ಮುಾಂಡಾಜೆ
1545 ನೆರಿಯ

1547 ಕೆ ಕಕಡ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1549 ಅರಸಿನಮರ್ಕಕ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1551 ಇಳ್ಾಂತಿಲ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1550 ಉರುವಾಲು

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1552 ತಣಿೂೋರುಪಾಂತ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1554 ಮ್ಾಲಾಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

1556 ಕುವೆಟುಿ

ಹರಿಹರ

1558 ಬೆಳ್ಳೂಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
1

1533 ವೆೋಣ್ ರು

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ
ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

64

1530 ಪೆರುವಾಯ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

ಬೆಳ್ೂಾಂಗಡಿ

12 ದಾವಣ್ಗೆರೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಾಂಟಾವಳ್
ಬಾಂಟಾವಳ್
63

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹರಿಹರ

1553 ಬಾಯವ

1555 ಮಡಾಂತಾಾರು

1557 ಕಳಿಯ

1559 ಬನಿಕೆ ೋಡು

ಹರಿಹರ

1560 ಕುಣೆಬೆಳ್ಕೆರೆ

ಹರಿಹರ

1562 ಭಾನುವಳಿೂ

ಹರಿಹರ

1561 ಎಳೆಹೆ ಳೆ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಹರಿಹರ

1563 ಕುಾಂಬಳ್ಳರು

1564 ದೆೋವರಬೆಳ್ಕೆರೆ

ಹರಿಹರ

1566 ಕೆ ಾಂಡಜ್ಜಿ

ಹರಿಹರ

1568 ರಾಜನಹಳಿೂ

ಹರಿಹರ

1565 ಹಾಲಿವಾಣ್
1567 ಗುತ ೂರು

ಹರಿಹರ

1569 ಸಿರಿಗೆರೆ

ಹರಿಹರ

1571 ಕೆ ಕಕನ ರು

ಹರಿಹರ

2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹರಿಹರ
ಹರಿಹರ

65

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1570 ವಾಸನ

ಹರಿಹರ

1572 ಜ್ಜಗಳಿ

ಚನಿಗಿರಿ

1574 ಬೆಳ್ಲಗೆರೆ

ಚನಿಗಿರಿ

1576 ಚಿರಡೆ ೋಣಿ

ಚನಿಗಿರಿ

1578 ದೆೋವರಹಳಿೂ

ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ

1573 ಆಗರಬನಿಹಟ್ಟಿ
1575 ಚಿಕಕಗಾಂಗ ರು
1577 ದಾಗಿನಕಟೆಿ

ಚನಿಗಿರಿ

1579 ಕಗತ ರು

ಚನಿಗಿರಿ

1581 ಹರೆ ೋನಹಳಿೂ

ಚನಿಗಿರಿ

1580 ಗೆ ಪೆಪೋನಹಳಿೂ

ಚನಿಗಿರಿ

1582 ಹಿರೆೋಮಳ್ಲಿ

ಚನಿಗಿರಿ

1584 ಹೆ ಸಕೆರೆ

ಚನಿಗಿರಿ

1586 ಕರೆೋಕಟೆಿ

ಚನಿಗಿರಿ

1588 ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ

ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ

1583 ಹೆ ದಿಗೆರೆ

1585 ಕಾಕನ ರು

1587 ಕತೂಲಗೆರೆ

1589 ಕೆ ೋಗಲ ರು

ಚನಿಗಿರಿ

1590 ಕೆ ಾಂಡದ್ಹಳಿೂ

ಚನಿಗಿರಿ

1592 ಮರವಾಂಜ್ಜ

ಚನಿಗಿರಿ

1594 ನಲುಕದ್ುರೆ

ಚನಿಗಿರಿ

1596 ಪಾಾಂಡೆ ೋಮಟ್ಟಿ

ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ

1591 ಲಿಾಂಗದ್ಹಳಿೂ

1593 ಮುದಿಗೆರೆ
1595 ನಲ ಲರು
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1597 ಸಾಂತೆಬೆನ ಿರು

ಚನಿಗಿರಿ

1599 ಸೆ ೋಮ್ಾಲಪುರ

1600 ತಾವರೆಕೆರೆ

ಜಗಳ್ಳರು

1602 ಬಸವನಕೆ ೋಟೆ

ಜಗಳ್ಳರು

1604 ಸೆ ಕೆಕ

ಜಗಳ್ಳರು

1606 ಅಣ್ಬ ರು

ಜಗಳ್ಳರು

1608 ಹನುಮಾಂತಾಪುರ

ಜಗಳ್ಳರು
ಜಗಳ್ಳರು
ಜಗಳ್ಳರು

1603 ಗುರುಸಿದಾದಪುರ
1605 ಹೆ ಸಕೆರೆ

1607 ಹಿರೆೋಮಲಲನಹೆ ಳೆ

1609 ಕೆಚೆಚೋನಹಳಿೂ

ಜಗಳ್ಳರು

1611 ಆಸಗೆ ೋಡು

1610 ಪಲಾಲಗಟೆಿ

ಜಗಳ್ಳರು

1612 ಬಿಳಿಚೆ ೋಡು

ಜಗಳ್ಳರು

1614 ಗುತಿೂದ್ುಗವ

ಜಗಳ್ಳರು

1616 ತೆ ೋರಣ್ಗಟೆಿ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1618 ಕ ಲಾಂಬಿ

ಜಗಳ್ಳರು
ಜಗಳ್ಳರು
ಜಗಳ್ಳರು
4

1601 ತಾಾವಣಿಗಿ

ಜಗಳ್ಳರು
ಜಗಳ್ಳರು
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1598 ಸಿದ್ದನಮಠ

ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚನಿಗಿರಿ
ಚನಿಗಿರಿ

66

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1613 ದೆೋವಿಕೆರೆ

1615 ಬಿದ್ರಕೆರೆ

1617 ದೆ ಣೊಹಳಿೂ

1619 ಕುಾಂದ್ ರು

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1620 ಕುಾಂಬಳ್ಳರು

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1622 ಬೆನಕನಹಳಿೂ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1624 ಹೆಚ್.ಗೆ ೋಪಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1626 ಬೆಳ್ಗುತಿೂ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1628 ಸವಳ್ಾಂಗ

ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ

1621 ಅರಕೆರೆ

1623 ಬೆೋಲಿಮಲ ಲರು
1625 ಕೆಾಂಚಿಕೆ ಪಪ

1627 ಸುರಹೆ ನೆಿ

1629 ಚಟಿಹಳಿೂ

1630 ನಾಾಮತಿ
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ಹೆ ನಾಿಳಿ

1631 ಸೆ ರಟ ರು

1632 ಹೆಚ್.ಕಡದ್ಕಟೆಿ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1634 ಕುಾಂಕುವ

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1636 ಚಿೋಲ ರು

ಹೆ ನಾಿಳಿ

1638 ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹೆ ನಾಿಳಿ
ಹೆ ನಾಿಳಿ

68

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1633 ಗೆ ೋವಿನಕೆ ೋವಿ
1635 ವಡೆಯರಹತ ೂರು
1637 ಸಾಸೆವೋಹಳಿೂ

1639 ಕಾಾಸಿನಕೆರೆ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1640 ಹಾರಕನಾಳ್ು

ಹರಪನಹಳಿೂ

1642 ಮ್ಾಚಿಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1644 ಚಿಗಟೆೋರಿ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1646 ನಾಂದಿಬೆೋವೂರು

ಹರಪನಹಳಿೂ

1648 ಅರಸಿೋಕೆರೆ

ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ

1641 ತೆ ಗರಿಕಟೆಿ

1643 ನೋಲಗುಾಂದ್
1645 ಬಾಗಳಿ

1647 ಬೆಣೊಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1649 ಸಾಸಿವಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1651 ನಚಚವವನಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1650 ಮತಿೂಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1652 ಕಾಂಚಿಕೆರೆ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1654 ಪುಣ್ಭಗಟಿ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1656 ಚಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1658 ಶಿಾಂಗಿರೋಹಳಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ

1653 ಅಣ್ಜ್ಜಗೆರೆ

1655 ಉಚಚಾಂಗಿದ್ುಗವ
1657 ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗೆೋರೆ

1659 ತೆಲಿಗಿ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1660 ದ್ುಗಾಿವತಿ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1662 ಗುಾಂಡಗತಿೂ

ಹರಪನಹಳಿೂ

1664 ಕುಾಂಚ ರು

ಹರಪನಹಳಿೂ
ಹರಪನಹಳಿೂ

1661 ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ

1663 ಹಲುವಾಗಲು
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ಹರಪನಹಳಿೂ
69

6

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1668 ಮ್ಾಳ್ಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1667 ಕಕಕರಗೆ ಳ್ೂ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1669 ಬೆೋತ ರು

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1671 ಆಲ ರು

1670 ಕಾಡಜ್ಜಿ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1672 ಅಣ್ಜ್ಜ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1674 ಐಗ ರು

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1676 ತೆ ೋಳ್ಹುಣ್ಸೆ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1678 ಕೆ ಡಗನ ರು

ದಾವಣ್ಗೆರೆ
ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1673 ಗುಡಾಳ್ು
1675 ಆನಗೆ ೋಡು

1677 ಹೆಬಾಬಳ್ು

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1679 ಮ್ಾಯಕೆ ಾಂಡ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1681 ಕುರ್ಕವ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1680 ಬಾಡ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1682 ಗೆ ೋಪನಾಳ್ು

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1684 ಶಿರಮಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1686 ಹದ್ಡಿ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1688 ಮತಿೂ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ
ದಾವಣ್ಗೆರೆ
ದಾವಣ್ಗೆರೆ
ದಾವಣ್ಗೆರೆ
1

1665 ನಟ ಿರು

1666 ದೆ ಡಡಬಾತಿ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

70

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

13 ಧಾರವಾಡ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1683 ತುಚವಘಟಿ

1685 ಮುದ್ಹದ್ಡಿ
1687 ಕುಕಕವಾಡ

1689 ಕಾಂದ್ಗಲುಲ

ದಾವಣ್ಗೆರೆ

1690 ಲೆ ೋರ್ಕಕೆರೆ

ಧಾರವಾಡ

1692 ತಡಕೆ ೋಡ

ಧಾರವಾಡ

1694 ಉಪ್ಪಪನಬೆೋಟಗೆೋರಿ

ಧಾರವಾಡ

1696 ಅಮಿಮನಭಾವಿ

ಧಾರವಾಡ

1698 ಕರಡಿಗುಡಡ

ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ

1691 ಮ್ಾಧನಭಾವಿ

1693 ಲೆ ೋಕ ರ

1695 ಹಾರೆ ೋಬೆಳ್ವಡಿ

1697 ಕನಕ ರ
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1699 ಮ್ಾರಡಗಿ

ಧಾರವಾಡ

1701 ನರೆೋಾಂದ್ರ

1702 ಯಾದ್ವಾಡ

ಧಾರವಾಡ

1704 ಗರಗ

ಧಾರವಾಡ

1706 ತೆೋಗ ರ

ಧಾರವಾಡ

1708 ರಾಮ್ಾಪೂರ

ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ

1705 ಕೆ ೋಟ ರ
1707 ಕುಾಂಬಾರಗೆ ಪಪ

1709 ಹೆ ನಾಿಪೂರ

ಧಾರವಾಡ

1711 ನಗದಿ ಬೆ ಮಮರಸಿಕೆ ಪಪ

1710 ಮುಗದ್

ಧಾರವಾಡ

1712 ಮನಗುಾಂಡಿ

ಧಾರವಾಡ

1714 ಮುಮಿಮಗಟ್ಟಿ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1716 ಯರಗುಪ್ಪಪ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1718 ಹಿರೆೋನತಿವ

ಧಾರವಾಡ
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1713 ಮನಸ ರ

1715 ಗುಡೆೋನಕಟ್ಟಿ
1717 ಬರದಾವಡ

1719 ಕಮಡೆ ಳಿೂ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1720 ಸಾಂಶಿ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1722 ಹಿರೆೋಹರಕುಣಿ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1724 ಯಲಿವಾಳ್

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1726 ಇಾಂಗಳ್ಗಿ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1728 ಹಲಾವಪೂರ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್
ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

3

1703 ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ

ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ

72

1700 ಹೆಬಬಳಿೂ

ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ

2
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ಧಾರವಾಡ
ಧಾರವಾಡ

71

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1721 ಯರೆೋಬ ದಿಹಾಳ್

1723 ಕ ಬಿಹಾಳ್

1725 ಗುರುವಿನಹಳಿೂ

1727 ಗುಡಗೆೋರಿ

ಕುಾಂದ್ಗೆ ೋಳ್

1729 ಕಳ್ಸ

ನವಲಗುಾಂದ್

1731 ಬೆಳ್ವಟಗಿ

ನವಲಗುಾಂದ್
ನವಲಗುಾಂದ್

1730 ಅಳ್ಗವಾಡಿ
1732 ತಡಹಾಳ್
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ನವಲಗುಾಂದ್

ನವಲಗುಾಂದ್

1736 ತಿಲಾವಪೂರ

ನವಲಗುಾಂದ್

1738 ಮರಬ

ನವಲಗುಾಂದ್

1737 ಶಿರ ರ

1739 ಶಿರಕೆ ೋಳ್

1740 ಕಾಲವಾಡ

ನವಲಗುಾಂದ್

1742 ನಲವಡಿ

ಕಲಘಟಗಿ

1744 ಗಳ್ಗಿ

ಕಲಘಟಗಿ

1746 ದೆೋವಲಿಾಂಗಿಕೆ ಪಪ

ಕಲಘಟಗಿ

1748 ಮಿಶಿರಕೆ ೋಟ್ಟ

ನವಲಗುಾಂದ್
ಕಲಘಟಗಿ
ಕಲಘಟಗಿ

1741 ಹಳಿೂಕೆೋರಿ

1743 ಭದಾರಪೂರ
1745 ಧುಮಮವಾಡ
1747 ಮುತೂಗಿ

ಕಲಘಟಗಿ

1749 ಹಿರೆೋಹೆ ನಿಹಳಿೂ

ಕಲಘಟಗಿ

1751 ಸಾಂಗಮೆೋಶ್ವರ

ಕಲಘಟಗಿ

1750 ದಾಸಿೂಕೆ ಪಪ

ಕಲಘಟಗಿ

1752 ದೆೋವಿಕೆ ಪಪ

ಕಲಘಟಗಿ

1754 ಗಾಂಜ್ಜೋಗಟ್ಟಿ

ಕಲಘಟಗಿ

1756 ಮಡರ್ಕಹೆ ನಿಹಳಿೂ

ಹುಬಬಳಿೂ

1758 ಬಾಾಹಟ್ಟಿ

ಕಲಘಟಗಿ
ಕಲಘಟಗಿ
ಕಲಘಟಗಿ
5

1735 ಯಮನ ರ

ನವಲಗುಾಂದ್
ನವಲಗುಾಂದ್

74

1733 ಶ್ಲವಡಿ

1734 ಇಬಾರಹಿಾಂಪೂರ

ನವಲಗುಾಂದ್

4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ನವಲಗುಾಂದ್
ನವಲಗುಾಂದ್

73

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹುಬಬಳಿೂ

1753 ಬೆಲವಾಂತರ
1755 ತಬಕದ್ಹೆ ನಿಹಳಿೂ
1757 ಬಮಿಮಗಟ್ಟಿ

1759 ಸುಳ್ೂ

ಹುಬಬಳಿೂ

1760 ಕುಸುಗಲ್

ಹುಬಬಳಿೂ

1762 ಇಾಂಗಳ್ಹಳಿೂ

ಹುಬಬಳಿೂ

1764 ಮಾಂಟ ರ

ಹುಬಬಳಿೂ

1766 ನ ಲಿವ

ಹುಬಬಳಿೂ
ಹುಬಬಳಿೂ
ಹುಬಬಳಿೂ

1761 ಹೆಬಸ ರ

1763 ಕೆ ೋಳಿವಾಡ
1765 ಅದ್ರಗುಾಂಚಿ
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1767 ಛಬಿಬ

ಹುಬಬಳಿೂ

1769 ಬೆಳ್ಗಲಿ

ಹುಬಬಳಿೂ

1771 ಅಾಂಚಟಗೆೋರಿ

ಹುಬಬಳಿೂ

75

1

1770 ಕಟ ಿರ

1772 ರಾಯನಾಳ್

ಗದ್ಗ

1774 ಹೆ ಾಂಬಳ್

ಗದ್ಗ

1776 ಹುಯಲಗೆ ೋಳ್

ಗದ್ಗ

1778 ಕೆ ೋಟುಮಚಗಿ

ಗದ್ಗ

ಗದ್ಗ

1773 ಬಳ್ಗಾನ ರ
1775 ಚಿಕಕಹಾಂದಿಗೆ ೋಳ್

1777 ಹಲಾವಪೂರ

ಗದ್ಗ

1779 ಕಣ್ಗಿನಹಾಳ್

ಗದ್ಗ

1781 ಬಿಾಂಕದ್ಕಟ್ಟಿ

ಗದ್ಗ

1780 ಹುಲಕೆ ೋಟ್ಟ

ಗದ್ಗ

1782 ಅಡವಿಸೆ ೋಮ್ಾಪೂರ

ಗದ್ಗ

1784 ಚಿಾಂಚಲಿ

ಗದ್ಗ

1786 ನಾಗಾವಿ

ಗದ್ಗ

1788 ಸೆ ರಟ ರ

ಗದ್ಗ
ಗದ್ಗ
ಗದ್ಗ
ಗದ್ಗ
2

1768 ಬು.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ

ಹುಬಬಳಿೂ

ಗದ್ಗ

76
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ಹುಬಬಳಿೂ
ಹುಬಬಳಿೂ

14 ಗದ್ಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1783 ಲಕುಕಾಂಡಿ

1785 ಕುತವಕೆ ೋಟ್ಟ
1787 ಹತಿವ

1789 ಕಳ್ಸಾಪೂರ

ಗದ್ಗ

1790 ಯಲಿಶಿರ ರ

ಮುಾಂಡರಗಿ

1792 ಡೆ ೋಣಿ

ಮುಾಂಡರಗಿ

1794 ಆಲ ರ

ಮುಾಂಡರಗಿ

1796 ಹಿರೆೋವಡಡಟ್ಟಿ

ಮುಾಂಡರಗಿ

1798 ಬಾಗೆೋವಾಡಿ

ಮುಾಂಡರಗಿ
ಮುಾಂಡರಗಿ
ಮುಾಂಡರಗಿ
ಮುಾಂಡರಗಿ
ಮುಾಂಡರಗಿ
ಮುಾಂಡರಗಿ

1791 ಕದಾಾಂಪೂರ

1793 ಡಾಂಬಳ್

1795 ಮೆೋವುಾಂಡಿ

1797 ಕಲಕೆೋರಿ

1799 ಹಮಿಮಗಿ

1800 ಕೆ ಲವಹಳಿೂ
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ಮುಾಂಡರಗಿ
77

3

ನರಗುಾಂದ್

1804 ಶಿರೆ ೋಳ್

ನರಗುಾಂದ್

1806 ಹದ್ಲಿ

ನರಗುಾಂದ್

1808 ಬನಹಟ್ಟಿ

ನರಗುಾಂದ್

1805 ರಡೆಡೋರನಾಗನ ರ

1807 ಸುರಕೆ ೋಡ

1809 ಹುಣ್ಶಿೋಕಟ್ಟಿ

ನರಗುಾಂದ್

1811 ಚಿಕಕನರಗುಾಂದ್

1810 ಕಣ್ರ್ಕಕೆ ಪಪ

ನರಗುಾಂದ್

1812 ಹಿರೆೋಕೆ ಪಪ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1814 ಮ್ಾಗಡಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1816 ಪುಟಗಾಾಂವ ಬಡಿಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1818 ಶಿಗಿಲ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1813 ಯಳ್ವತಿೂ

1815 ಕಡಕೆ ೋಳ್

1817 ಅಡರಕಟ್ಟಿ

1819 ರಾಮಗೆೋರಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1820 ಸ ರಣ್ಗಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1822 ರಣ್ತ ರ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1824 ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

1826 ಬಾಲೆೋಹೆ ಸ ರ

ರೆ ೋಣ್

1828 ಅಬಿಬಗೆೋರಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ
5

1803 ಕೆ ಣ್ ೂರ-2

ನರಗುಾಂದ್
ನರಗುಾಂದ್

79

1801 ಹೆಸರ ರ

1802 ಕೆ ಣ್ ೂರ-1

ನರಗುಾಂದ್

4
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ನರಗುಾಂದ್

ನರಗುಾಂದ್

78

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1821 ಕೆ ಾಂಚಿಗೆೋರಿ

1823 ಬನಿಕೆ ಪಪ
1825 ಹೆಬಾಬಳ್

1827 ಆದ್ರಹಳಿೂ

ರೆ ೋಣ್

1829 ಸವಡಿ

ರೆ ೋಣ್

1831 ಯಾವಗಲಲ

ರೆ ೋಣ್

1830 ಬೆಳ್ವಣ್ರ್ಕ

ರೆ ೋಣ್

1832 ಅಸ ಟ್ಟ

ರೆ ೋಣ್

1834 ಹೆ ಳೆಆಲ ರ

ರೆ ೋಣ್

1833 ಮೆಣ್ಸಗಿ
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ರೆ ೋಣ್

ರೆ ೋಣ್

1838 ಕೆ ತಬಾಳ್

1837 ಹಿರೆೋಹಾಳ್

1839 ಶಾಾಂತಗೆೋರಿ

ರೆ ೋಣ್

1840 ಮುಶಿಗೆೋರಿ

ರೆ ೋಣ್

1842 ರಾಜ ರ

ರೆ ೋಣ್

1844 ಇಟಗಿ

ರೆ ೋಣ್

1846 ಜಕಕಲಿ

ಕಲಬುರಗಿ

1848 ಡೆ ಾಂಗರಗಾಾಂವ

ರೆ ೋಣ್
ರೆ ೋಣ್
ರೆ ೋಣ್
ರೆ ೋಣ್
1

1835 ಹುನಗುಾಂಡಿ

1836 ಹುಲ ಲರ

ರೆ ೋಣ್

80
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ರೆ ೋಣ್
ರೆ ೋಣ್

15 ಕಲಬುರಗಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1841 ಗೆ ಗೆೋರಿ

1843 ಸ ಡಿ

1845 ನಡಗುಾಂದಿ

1847 ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ

ಕಲಬುರಗಿ

1849 ರ್ಕಣಿೂಸಡಕ

ಕಲಬುರಗಿ

1851 ಸೆ ಾಂತ

ಕಲಬುರಗಿ

1850 ಮರಗುತಿೂ

ಕಲಬುರಗಿ

1852 ಕಮಲಾಪೂರ

ಕಲಬುರಗಿ

1854 ಜ್ಜೋವಣ್ಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ

1856 ಕುರಿಕೆ ೋಟಾ

ಕಲಬುರಗಿ

1858 ಹರಸ ರ

ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ

1853 ಹೆ ೋಳ್ಕುಾಂದಾ
1855 ಮಹಾಗಾಾಂವ

1857 ಕುಮಸಿ

1859 ಅವರಾದ್ (ಬಿ)

ಕಲಬುರಗಿ

1860 ಕಲಲಹಾಂಗರಗಾ

ಕಲಬುರಗಿ

1862 ಶಿರೋನವಾಸ ಸರಡಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ

1864 ಕುಸನ ರ

ಕಲಬುರಗಿ

1866 ಖಣ್ದಾಳ್

ಕಲಬುರಗಿ

1868 ಮಿಣ್ಜ್ಜಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ

1861 ತಾಜಸುಲಾೂನಪುರ

1863 ಪಾಳಾ

1865 ನಾಂದಿಕ ರ
1867 ಶ್ರಣ್ಸಿರಸಗಿ
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1869 ಪಟಿಣ್

ಕಲಬುರಗಿ

1871 ಮೆಳ್ಕುಾಂದಾ (ಬಿ)

1870 ಭಿೋಮಳಿೂ

ಕಲಬುರಗಿ

1872 ಸಾವಳ್ಗಿ (ಬಿ)

ಕಲಬುರಗಿ

1874 ರ್ಕರಣ್ಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ

1876 ಕವಲಗಾ ಬಿ

ಆಳ್ಾಂದ್

1878 ಖಜ ರಿ

ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ
2
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ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ

81

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1873 ಫರಹತಾಬಾದ್
1875 ಫಿರೆ ೋಜಾಬಾದ್
1877 ಹೆರ ರ ಬಿ

ಆಳ್ಾಂದ್

1879 ಅಳ್ಾಂಗಾ

ಆಳ್ಾಂದ್

1881 ಹೆ ದ್ಲ ರ

ಆಳ್ಾಂದ್

1880 ರುದ್ರವಾಡಿ

ಆಳ್ಾಂದ್

1882 ಜ್ಜಡಗಾ

ಆಳ್ಾಂದ್

1884 ಧುತೂರಗಾಾಂವ

ಆಳ್ಾಂದ್

1886 ಹಿರೆ ೋಳಿೂ

ಆಳ್ಾಂದ್

1888 ನರಗುಡಿ

ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್

1883 ಭುಸನ ರ

1885 ಸರಸಾಂಬಾ

1887 ಪಡಸಾವಳಿ

1889 ಮ್ಾದ್ನಹಿಪಪರಗಾ

ಆಳ್ಾಂದ್

1890 ದ್ಗಾವಶಿರ ರ

ಆಳ್ಾಂದ್

1892 ಯಳ್ಸಾಂಗಿ

ಆಳ್ಾಂದ್

1894 ಮ್ಾಡಿಯಾಳ್

ಆಳ್ಾಂದ್

1896 ನರೆ ೋಣಾ

ಆಳ್ಾಂದ್

1898 ಭೆ ೋದ್ನ

ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್

1891 ನಾಂಬಾಳ್

1893 ನಾಂಬಗಾವ
1895 ಕಡಗಾಂಚಿ

1897 ಗೆ ೋಳಾ (ಬಿ)

1899 ಕಮಲಾನಗರ

ಆಳ್ಾಂದ್

1900 ತಡಕಲ

ಆಳ್ಾಂದ್

1902 ಮುನಿಳಿೂ

ಆಳ್ಾಂದ್

1901 ಬೆಳ್ಮಗಿ
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ಆಳ್ಾಂದ್

ಆಳ್ಾಂದ್

1906 ವಿಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1908 ಮಣ್ ೂರ

1907 ಅಾಂಬಲಗಾ

1909 ಕರಜಗಿ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1911 ಅಳ್ೂಗಿ (ಬಿ)

1910 ಉಡಚಾಣ್

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1912 ಮಲಾಲಬಾದ್

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1914 ಕಲ ಲರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1916 ಅತನ ರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1918 ಕೆ ೋಗನ ರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1913 ತೆಲ ಲರ

1915 ರೆೋವೂರ (ಬಿ)
1917 ಭೆೈರಾಮಡಗಿ

1919 ಗುಡ ರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1920 ದೆೋವಲ ಗಾಣ್ಗಾಪೂರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1922 ಚವಡಾಪೂರ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1924 ಬಾಂದ್ರವಾಡ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ

1926 ಗ ರ (ಬಿ)

ಜೆೋವಗಿವ

1928 ನೆಲೆ ೋಗಿ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ
4

1905 ಮಡರ್ಕ

ಅಫಜಲ್್ಪುರ
ಅಫಜಲ್್ಪುರ

83

1903 ರ್ಕಣಿೂಸುಲಾೂನ

1904 ಚಿಾಂಚನಸ ರ

ಆಳ್ಾಂದ್
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಆಳ್ಾಂದ್
ಆಳ್ಾಂದ್

82

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

1921 ಗೆ ಬುಬರ (ಬಿ)

1923 ಹಸರಗುಾಂಡಗಿ
1925 ಮ್ಾಶಾಳ್

1927 ಬಳ್ಳಗಿವ

ಜೆೋವಗಿವ

1929 ಬಳ್Àೂ ಳ್ುಾಂಡಗಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1931 ಜೆೋರಟಗಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1930 ಅಾಂಕಲಗಾ

ಜೆೋವಗಿವ

1932 ಹರವಾಳ್

ಜೆೋವಗಿವ

1934 ಗುಡ ರ ಎಸ್ ಎ

ಜೆೋವಗಿವ

1936 ಮಾಂದೆೋವಾಲ

ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ

1933 ಕೆ ೋಳ್ಕ ರ
1935 ನರಿಬೆ ೋಳ್
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1937 ಹಿಪಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್

ಜೆೋವಗಿವ

1939 ಯಾವವನ ರ

1938 ಸೆ ನಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1940 ಆಾಂದೆ ೋಲಾ

ಜೆೋವಗಿವ

1942 ಯಾಳ್ವಾರ

ಜೆೋವಗಿವ

1944 ಅರಳ್ಗುಾಂಡಗಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1946 ಕುಕನ ರ

ಜೆೋವಗಿವ

1948 ಇಜೆೋರಿ

ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ

1941 ಗಾಂವಾರ

1943 ಕೆಲ ಲರ

1945 ಮುರಗಾನ ರ
1947 ಮ್ಾಗಣ್ಗೆೋರಾ

ಜೆೋವಗಿವ

1949 ಆಲ ರ

ಜೆೋವಗಿವ

1951 ಬಳ್ಬಟ್ಟಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1950 ಬಿಳ್ವಾರ

ಜೆೋವಗಿವ

1952 ಯಡಾರಮಿ

ಜೆೋವಗಿವ

1954 ಮಳಿೂ

ಸೆೋಡಾಂ

1956 ಮಳ್ಖೆೋಡ (ಜೆ)

ಸೆೋಡಾಂ

1958 ತೆೋಲ ಕರ

ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಜೆೋವಗಿವ
ಜೆೋವಗಿವ

84

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ

1953 ಸುಾಂಬಡ

1955 ಕುರಳ್ಗೆೋರಾ
1957 ಕುಕುಕಾಂದಾ

1959 ನೃಪತುಾಂಗ ನಗರ

ಸೆೋಡಾಂ

1960 ಆಡರ್ಕ

ಸೆೋಡಾಂ

1962 ಕುರಕುಾಂಟಾ

ಸೆೋಡಾಂ

1964 ಕೆ ೋಡಾಲ

ಸೆೋಡಾಂ

1966 ಊಡಗಿ

ಸೆೋಡಾಂ

1968 ಕಾನಾಗಡಾಡ

ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ

1961 ಜಾಕನಪಲಿಲ

1963 ಮದ್ನಾ

1965 ಬಟಗೆೋರಾ ಬಿ

1967 ಮುಧೆ ೋಳ್

1969 ಮೆೋದ್ಕ
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1970 ರಿಬಬನಪಲಿಲ

ಸೆೋಡಾಂ

1972 ಹಾಂದ್ರರ್ಕ

ಚಿತಾೂಪುರ

1974 ಕಾಳ್ಗಿ

ಚಿತಾೂಪುರ

1976 ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ ಎಚ್

ಚಿತಾೂಪುರ

1978 ಇವಣಿ

ಸೆೋಡಾಂ
6

ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ

1973 ಇಟಾಕಲ

1975 ರಾಜಾಪೂರ

1977 ತೆಾಂಗಳಿ

1979 ದ್ಾಂಡೆ ೋತಿ

ಚಿತಾೂಪುರ

1981 ಇಾಂಗಳ್ಗಿ

1980 ಭಾಂಕ ರ

ಚಿತಾೂಪುರ

1982 ಮರತ ರ

ಚಿತಾೂಪುರ

1984 ದಿಗಾಿಾಂವ

ಚಿತಾೂಪುರ

1986 ಅಳೆಳ ೂೋಳಿೂ

ಚಿತಾೂಪುರ

1988 ಯಾಗಾಪೂರ

ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ

1983 ಹೆ ನಗುಾಂಟಾ
1985 ರಾಜೆ ೋಳಾ
1987 ಅಲ ಲರ ಬಿ

1989 ರಾವೂರ

ಚಿತಾೂಪುರ

1990 ಕರದಾಳ್

ಚಿತಾೂಪುರ

1992 ಮ್ಾಲಗತಿೂ

ಚಿತಾೂಪುರ

1994 ಕೆ ಲ ಲರ

ಚಿತಾೂಪುರ

1996 ಅರಣ್ಕಲ

ಚಿತಾೂಪುರ

1998 ಹೆಬಾಬಳ್

ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ

1991 ಹಲಕಟಾಿ

1993 ನಾಲವಾರ
1995 ಕಡಬ ರ

1997 ಬೆಡಸ ರ

1999 ಗುಾಂಡಗುತಿವ

ಚಿತಾೂಪುರ

2000 ಕಲಗುತಿವ

ಚಿತಾೂಪುರ

2002 ಭಾಗೆ ೋಡಿ

ಚಿತಾೂಪುರ
7

1971 ಕೆ ೋಲಕುಾಂದಾ

ಚಿತಾೂಪುರ
ಚಿತಾೂಪುರ

86

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಸೆೋಡಾಂ
ಸೆೋಡಾಂ

85

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2001 ಪೆೋಠಶಿರ ರ

2003 ಚಿಮಮನಚೆ ೋಡ
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2004 ಐನಾಪೂರ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2006 ಚೆೋಾಂಗಟಾ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2008 ದೆೋಗಲಮಡಿ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2007 ಐನೆ ೋಳಿ

2009 ಸಾಲೆೋಬಿೋರನಳಿೂ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2011 ಕೆ ಾಂಚಾವರಾಂ

2010 ಸಲಗರ ಬಸಾಂತಪೂರ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2012 ವೆಾಂಕಟಾಪೂರ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2014 ಮಿರಿಯಾಣ್

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2016 ಅಣ್ವಾರ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2018 ಚಿಮ್ಾಮಯದ್ಲಾಯ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2013 ಶಾದಿಪುರ

2015 ಸುಲೆೋಪೆೋಟ
2017 ಪಸೂಪೂರ

2019 ಕೆ ೋಡಿಲ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2020 ರಟಕಲ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2022 ಹೆ ಡೆೋಬಿೋರನಳಿೂ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2024 ಶಿರೆ ೋಳಿೂ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

2026 ಗಡಿಕೆೋಶಾವರ

ಹಾಸನ

2028 ಬ ವನಹಳಿೂ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
1

2005 ಚಾಂದ್ನಕೆೋರಾ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

87

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ
ಚಿಾಂಚೆ ೋಳಿ

16 ಹಾಸನ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹಾಸನ

2021 ಮೋಘಾ

2023 ನಡಗುಾಂದಾ
2025 ಕಚವಖೆೋಡ

2027 ಬೆೈಲಹಳಿೂ

ಹಾಸನ

2029 ದ್ುದ್ದ

ಹಾಸನ

2031 ಗೆ ರ ರು

ಹಾಸನ

2030 ದೆ ಡಡ ಗೆೋಣಿಗೆರೆ

ಹಾಸನ

2032 ಹಾಂದಿನಕೆರೆ

ಹಾಸನ

2034 ಹೆರಗು

ಹಾಸನ

2036 ಕಾಂದ್ಲಿ

ಹಾಸನ
ಹಾಸನ
ಹಾಸನ

2033 ಹರಳ್ಹಳಿೂ
2035 ಕಬಬಳಿೂ

2037 ಕಟಾಿಯ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಹಾಸನ
ಹಾಸನ

2042 ಮಕುವಲಿ

ಹಾಸನ

2044 ಮಸಳೆ ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಹಾಸನ

2046 ಯಲಗುಾಂದ್

ಹಾಸನ

2048 ಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಹಾಸನ

2041 ಮಡೆನ ರು

2043 ಮೆಳ್ಗೆ ೋಡು
2045 ಸಾಲಗಾಮೆ

2047 ಸತಾಮಾಂಗಲ

ಹಾಸನ

2049 ಶಾಾಂತಿಗಾರಮ

ಹಾಸನ

2051 ತಟೆಿಕೆರೆ

ಹಾಸನ

2050 ತೆೋಜ ರು

ಹಾಸನ

2052 ಹ ವಿನಹಳಿೂ ಕಾವಲು

ಆಲ ರು

2054 ಬೆೈರಾಪುರ

ಆಲ ರು

2056 ಕಡಬಗಾಲ

ಆಲ ರು

2058 ಕಾರಗೆ ೋಡು

ಹಾಸನ

ಆಲ ರು
ಆಲ ರು
ಆಲ ರು

2053 ಬಿ.ಕಾಟ್ಟೋಹಳಿೂ

2055 ದೆ ಡಡ ಕಣ್ಗಾಲು
2057 ಕಣ್ತ ರು

2059 ಕುಾಂದ್ ರು

ಆಲ ರು

2060 ಮಡಬಲು

ಆಲ ರು

2062 ಮಲಾಲಪುರ

ಆಲ ರು

2064 ತಾಳ್ಳರು

ಅರಕಲಗ ಡು

2066 ಬಸವಾಪಟಿಣ್

ಅರಕಲಗ ಡು

2068 ದೆ ಡಡಬೆಮಮತಿೂ

ಆಲ ರು
ಆಲ ರು
3

2039 ಕ ಶಿಕ

ಹಾಸನ

ಹಾಸನ

89

2038 ರ್ಕತಾೂನೆ

2040 ಕುದ್ುರುಗುಾಂಡಿ

ಹಾಸನ

2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹಾಸನ
ಹಾಸನ

88

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಅರಕಲಗ ಡು
ಅರಕಲಗ ಡು

2061 ಮಗೆಿ

2063 ಪಾಳ್ಾ

2065 ಬನ ಿರು

2067 ಬೆಳ್ವಾಡಿ

ಅರಕಲಗ ಡು

2069 ದೆ ಡಡಮಗೆಿ

ಅರಕಲಗ ಡು

2071 ಹೆತೂಗ ಡನಹಳಿೂ

ಅರಕಲಗ ಡು

2070 ಹಾಂಡರಾಂಗಿ
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2072 ಹೆ ನಿವಳಿೂ

ಅರಕಲಗ ಡು

2074 ಕಟೆಿೋಪುರ

ಅರಕಲಗ ಡು

2076 ಕೆೋರಳಾಪುರ

ಅರಕಲಗ ಡು

2078 ಅಗರಹಾರ

ಅರಕಲಗ ಡು
ಅರಕಲಗ ಡು

2073 ಹುಲಿಕಲ್

2075 ಕತಿೂಮಲೆಲೋನಹಳಿೂ

2077 ಕೆ ಣ್ನ ರು

ಅರಕಲಗ ಡು

2079 ಮಲಿಲಪಟಿಣ್

ಅರಕಲಗ ಡು

2081 ರುದ್ರಪಟಿಣ್

ಅರಕಲಗ ಡು

2080 ರಾಮನಾಥಪುರ

ಅರಕಲಗ ಡು

2082 ಸಾಂತೆಮರ ರು

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2084 ಅಗುಿಾಂದ್

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2086 ಬಾಣಾವರ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2088 ಬೆಳ್ಗುಾಂಬ

ಅರಕಲಗ ಡು
4

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಅರಕಲಗ ಡು
ಅರಕಲಗ ಡು

90

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2083 ವಡಡರಹಳಿೂ

2085 ಬಾಗೆೋಶ್ಪುರ
2087 ಬಾಂದ್ ರು

2089 ಬೆಾಂಡೆೋಕೆರೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2090 ಚಗಚಗೆರೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2092 ಹಾರನಹಳಿೂ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2094 ಹಿರಿಯ ರು

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2096 ಜಾಜ ರು

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2098 ಕಲುಲಸಾದ್ರಹಳಿೂ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2091 ಡಿ.ಎಾಂ.ಕುಕೆವ

2093 ಹಿರಿಯಾಳ್ು
2095 ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ

2097 ಜಾವಗಲ್

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2099 ಕಣ್ಕಟೆಿ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2101 ಕೆಲಲಾಂಗೆರೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2100 ಕರಗುಾಂದ್

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2102 ಕೆಾಂಕೆರೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2104 ಮ್ಾಡಾಳ್ು

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2103 ಕೆ ೋಳ್ಗುಾಂದ್
2105 ಮಣ್ಕತ ೂರು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

2106 ಮುದ್ುಡಿ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ

2108 ನರಸಿೋಪುರ

2109 ನೆೋಲಿವಗೆ

ಬೆೋಲ ರು

2111 ಅಡಗ ರು

2112 ಅನುಘಟಿ

ಬೆೋಲ ರು

2114 ಬಲೆಲೋನಹಳಿೂ

ಬೆೋಲ ರು

2116 ಬಿಕೆ ಕೋಡು

ಬೆೋಲ ರು

2118 ಹಗರೆ

ಬೆೋಲ ರು
ಬೆೋಲ ರು
ಬೆೋಲ ರು

2113 ಅರೆೋಹಳಿೂ
2115 ಬೆಣ್ ೂರು

2117 ಗೆ ೋಣಿಸೆ ೋಮನಹಳಿೂ

2119 ಹಳೆೋಬಿೋಡು

ಬೆೋಲ ರು

2120 ಹೆಬಾಬಳ್ು

ಬೆೋಲ ರು

2122 ಕಳೊೋರಿ

ಬೆೋಲ ರು

2124 ಸಾಣೆೋನಹಳಿೂ

ಬೆೋಲ ರು

2126 ತಗರೆ

ಬೆೋಲ ರು
ಬೆೋಲ ರು
ಬೆೋಲ ರು

6

2110 ಅಗರಹಾರ

ಬೆೋಲ ರು
ಬೆೋಲ ರು

92

2107 ಮುರುಾಂಡಿ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ

91

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬೆೋಲ ರು
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್

2121 ಐರುವಳಿೂ

2123 ರಾಜನಶಿರಿಯ ರು
2125 ಸಿದಾದಪುರ

2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140

ತುಾಂಬದೆೋವನಹಳಿೂ
ಅಣ್ತಿ
ಬಾಗ ರು
ಬಾಳ್ಗಾಂಚಿ
ಚಲಾ
ಚ ಳ್ಗಾಲ
ದಿಡಗ
ದಿಾಂಡಗ ರು
ಗುಲಸಿಾಂದ್
ಬೆೋಡಿಗನಹಳಿೂ
ಹಿರಿೋಸಾವೆ
ಹೆ ನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ
ಜುಟಿನಹಳಿೂ
ಕಬಬಳಿ
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2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151

ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್

2152 ಯಲಿಯ ರು

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2153 ಬಾಗಿೋವಾಳ್ು

ಕಲೆಕರೆ
ಕಾಾಂತರಾಜಪುರ
ಕೆಾಂಬಾಳ್ು
ಕೆ ತೂನಘಟಿ
ಮಟಿನವಿಲೆ
ನಲ ಲರು
ನುಗೆಿೋಹಳಿೂ
ಸಾಗತವಳಿೂ
ಸಾಂತೆಶಿವರ
ಶ್ರವಣ್ಬೆಳ್ಗೆ ಳ್
ತಗಡ ರು

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2154 ಬಿದ್ರಕಕ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2156 ದೆ ಡಡಕಾಡನ ರು

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2158 ಹಳೆೋಕೆ ೋಟೆ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ
ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2155 ದೆ ಡಡಹಳಿೂ

2157 ದೆ ಡಡಕುಾಂಚೆ

2159 ಹಳಿೂಮೆೈಸ ರು

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2160 ಹರಿಹರಪುರ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2162 ಮಳ್ಲಿ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2164 ಮ ಡಲಹಿಪೆಪ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2166 ಶ್ರವಣ್ ರು

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

2168 ತಾತನಹಳಿೂ

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ
ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ
ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ
ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ
8
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ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್
ಚನಿರಾಯಪಟಿಣ್

ಹೆ ಳೆನರಸಿೋಪುರ

94

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2161 ಕೆರಗೆ ೋಡು

2163 ಮಲಲಪಪನಹಳಿೂ
2165 ಸಾಂಕನಹಳಿೂ

2167 ಎಲೆೋಚಾಗಹಳಿೂ

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2169 ಆನೆಮಹಲ್

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2171 ಬಾಳ್ುೂ

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2170 ಬೆಳ್ಗೆ ೋಡು

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2172 ಬಿರಡಹಳಿೂ

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2174 ಹಾನುಬಾಳ್ು

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2173 ಬಾಾಕರವಳಿೂ
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ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ
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1

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2178 ಕಾಾಮನಹಳಿೂ

2177 ಕುರುಭತ ೂರು

ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

2179 ಯಸಳ್ಳರು

ಹಾವೆೋರಿ

2181 ಕುರುಬಗೆ ಾಂಡ

ಹಾವೆೋರಿ

2180 ಕಬ ಬರ

ಹಾವೆೋರಿ

2182 ನೆಲೆ ೋಗಲಲ

ಹಾವೆೋರಿ

2184 ಕಾಟೆೋನಹಳಿೂ

ಹಾವೆೋರಿ

2186 ಯಲಗಚಚ

ಹಾವೆೋರಿ

2188 ಬಸಾಪುರ

ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ

2183 ಆಲದ್ಕಟ್ಟಿ
2185 ಅಗಡಿ

2187 ಕನವಳಿೂ

2189 ಕಾಂಚಾರಗಟ್ಟಿ

ಹಾವೆೋರಿ

2190 ಹಾವನ ರು

ಹಾವೆೋರಿ

2192 ಮರೆ ೋಳ್

ಹಾವೆೋರಿ

2194 ಹೆ ಸರಿತಿೂ

ಹಾವೆೋರಿ

2196 ಕಜವಗಿ

ಹಾವೆೋರಿ

2198 ದೆೋವಗಿರಿ

ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ
ಹಾವೆೋರಿ
2

2175 ಹೆತ ೂರು

2176 ಐಗ ರು

ಹಾವೆೋರಿ

96
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ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ
ಸಕಲೆೋಶ್ಪುರ

17 ಹಾವೆೋರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2191 ಬೆಳ್ವಗಿ

2193 ನೆಗಳ್ಳರು
2195 ಹಾಂದಿಗನ ರು

2197 ಕೆ ಳ್ಳರು

2199 ದೆೋವಿಹೆ ಸ ರು

ಬಾಾಡಗಿ

2200 ಕಾಗಿನೆಲೆ

ಬಾಾಡಗಿ

2202 ಚಿಕಕಬಾಸ ರ

ಬಾಾಡಗಿ

2204 ಕೆರವಡಿ

ಬಾಾಡಗಿ

2206 ಬಿಸಲಹಳಿೂ

ಬಾಾಡಗಿ

2208 ಮ್ಾಸಣ್ಗಿ

ಬಾಾಡಗಿ
ಬಾಾಡಗಿ
ಬಾಾಡಗಿ
ಬಾಾಡಗಿ

2201 ಹಿರೆೋಹಳಿೂ

2203 ಸ ಡಾಂಬಿ

2205 ಶಿಡೆೋನ ರ

2207 ಕದ್ರಮಾಂಡಲಗಿ
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3

2209 ಮೋಟೆಬೆನ ಿರ

ಬಾಾಡಗಿ

2211 ಮಲ ಲರ

2212 ಕಾಕೆ ೋಳ್

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2214 ಗುಡಗ ರು

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2216 ಕರ ರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2218 ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು
ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2213 ಗುಡÀೂ ಡಗುಡಾಡಪುರ
2215 ಹೆ ನಿತಿೂ

2217 ಐರಣಿ

2219 ಮ್ಾಕನ ರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2220 ಮೆಡೆಲೋರಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2222 ಅರೆೋಮಲಾಲಪುರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2224 ಕುಪೆಪೋಲ ರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2226 ಲಿಾಂಗದ್ಹಳಿೂ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2228 ಹಲಗೆೋರಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು
ರಾಣೆಬೆನ ಿರು
ರಾಣೆಬೆನ ಿರು
ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2221 ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ

2223 ಹರನಗಿರಿ

2225 ತುಮಿಮನಕಟ್ಟಿ
2227 ಮುದೆೋನ ರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2229 ಇಟಗಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2231 ಅಸುಾಂಡಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2230 ಚಳ್ಗೆೋರಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2232 ಜೆ ೋಯಸರಹರಳ್ಳಿೂ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

2234 ಬಿಲಲಹಳಿೂ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2236 ಶಿರಗಾಂಬಿ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2238 ಹಾಂಸಭಾವಿ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು
4

2210 ಕಲೆಲೋದೆೋವರ

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

ರಾಣೆಬೆನ ಿರು

98
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ಬಾಾಡಗಿ
ಬಾಾಡಗಿ
97

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2233 ಸುಣ್ಕಲ್್ಬಿದ್ರಿ
2235 ದ್ ದಿಹಳಿೂ

2237 ನಡನೆೋಗಿಲ

2239 ಚಿನಿಮುಳ್ಗುಾಂದ್

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2240 ಯತಿೂನಹಳಿೂ ಎಾಂ ಕೆ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2242 ಕೆ ೋಡ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2241 ಸುತೂಕೆ ೋಟ್ಟ
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ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2246 ಕುಡುಪಲಿ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2248 ಹಳ್ಳೂರ

2247 ಕಡ ರ

2249 ಮ್ಾಸ ರ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2251 ನಾಗವಾಂದ್

2250 ಹಿರೆೋಮರಬ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2252 ತಡಕನಹಳಿೂ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2254 ಸÁತೆೋನಹಳಿೂ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

2256 ಬುರಡಿೋಕಟ್ಟಿ

ಸವಣ್ ರ

2258 ಚಿಲ ಲರಬಡಿಿ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಸವಣ್ ರ
ಸವಣ್ ರ

2253 ಚಿಕೆಕೋರ ರ

2255 ಚಿಕೆ ಕೋಣ್ತಿ

2257 ಕಾರಡಗಿ

2259 ತೆಗಿಿಹಳಿೂ

ಸವಣ್ ರ

2260 ತೆವರಮೆಳಿೂಹಳಿೂ

ಸವಣ್ ರ

2262 ತೆ ಾಂಡ ರ

ಸವಣ್ ರ

2264 ಹಿರೆೋಮುಗದ್ ರ

ಸವಣ್ ರ

2266 ಇಚಚಾಂಗಿ

ಸವಣ್ ರ

2268 ಹ ವಿನಶಿಗಿಲ

ಸವಣ್ ರ
ಸವಣ್ ರ
ಸವಣ್ ರ
ಸವಣ್ ರ

6

2245 ರಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

100

2243 ಹುಲಲತಿೂ

2244 ಮಕರಿ

ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

5
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ಹಿರೆೋಕೆರ ರು
ಹಿರೆೋಕೆರ ರು

99

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2261 ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಪ

2263 ಹತಿೂಮತ ೂರ
2265 ಕಡಕೆ ೋಳ್
2267 ಯಲವಿಗಿ

ಸವಣ್ ರ

2269 ಹೆಸರ ರ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2271 ಹಿರೆೋಬೆಾಂಡಿಗೆೋರಿ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2270 ತಡಸ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2272 ಹಿರೆೋಮಣ್ಕಟ್ಟಿ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2274 ಯತಿೂನಹಳಿೂ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2276 ಚಾಂದಾಪೂರ

ಶಿಗಾಿಾಂವ
ಶಿಗಾಿಾಂವ

2273 ದ್ುಾಂಡಶಿ

2275 ಅಾಂದ್ಲಗಿ
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2277 ಕುಾಂದ್ ರ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2279 ನಾರಾಯಣ್ಪೂರ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

2281 ಹುಲಗ ರ

ಶಿಗಾಿಾಂವ

ಹಾನಗಲಲ

2284 ಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

ಹಾನಗಲಲ

2286 ಕರಗುದ್ರಿ

ಹಾನಗಲಲ

2288 ಅರ್ಕಕಆಲ ರ

ಹಾನಗಲಲ

ಹಾನಗಲಲ

2285 ಹುಲಲತಿೂ

2287 ಕೆ ಪಪರಸಿಕೆ ಪಪ

2289 ಅರಳೆೋಶ್ವರ

2290 ಹಾವಣ್ಗಿ

ಹಾನಗಲಲ

2292 ತಿಳ್ವಳಿೂ

ಹಾನಗಲಲ

2294 ಹೆ ಾಂಕಣ್

ಹಾನಗಲಲ

2296 ಆಡ ರ

ಹಾನಗಲಲ

2298 ಉಪಪಣ್ಸಿ

ಹಾನಗಲಲ
ಹಾನಗಲಲ
ಹಾನಗಲಲ

2291 ಶಾಾಡಗುಪ್ಪಪ

2293 ಗೆ ಾಂದಿ

2295 ಕೆಲವರಕೆ ಪಪ
2297 ಕಾಂಚಿನೆಗಳ್ಳರ

ಹಾನಗಲಲ

2299 ಹೆೋರ ರ

ಹಾನಗಲಲ

2301 ಮ್ಾಸನಕಟ್ಟಿ

ಹಾನಗಲಲ

2300 ನರೆೋಗಲಲ

ಹಾನಗಲಲ

2302 ಮ್ಾರನಬಿೋಡ

ಹಾನಗಲಲ

2304 ಮಾಂತಗಿ

ಹಾನಗಲಲ

2306 ಶಿರಗೆ ೋಡ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2308 ಕದ್ನ ರು

ಹಾನಗಲಲ
ಹಾನಗಲಲ
ಹಾನಗಲಲ
1

2283 ಬನ ಿರ

ಹಾನಗಲಲ
ಹಾನಗಲಲ

102

2280 ಅತಿೂಗೆೋರಿ

2282 ಕಾಾಲಕೆ ಾಂಡ

ಹಾನಗಲಲ

18 ಕೆ ಡಗು

2278 ಬಾಡ

ಶಿಗಾಿಾಂವ
ಶಿಗಾಿಾಂವ
7
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ಶಿಗಾಿಾಂವ
ಶಿಗಾಿಾಂವ

101

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2303 ಬೆಳ್ಗಾಲಪೆೋಟ
2305 ಹಿರ ರ

2307 ಚಿಕಾಕಾಂಶಿಹೆ ಸ ರ

2309 ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ

2310 ಬಿಟಿಾಂಗಾಲ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2311 ಚೆಾಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು

2312 ಹಾಲುಗುಾಂದ್

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2314 ಸಿದಾಾಪುರ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2316 ಪಾಲಿಬೆಟಿ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2318 ತಿತಿಮತಿ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2313 ಕರಡಿಗೆ ೋಡು
2315 ಅಮಮತಿೂ

2317 ಮ್ಾಲಾದರೆ

2319 ಬಾಳೆಲೆ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2320 ರ್ಕರುಗ ರು

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2322 ಪೊನಿಾಂಪೆೋಟೆ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2324 ಹುದಿಕೆೋರಿ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

2326 ಕುಟಿ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2328 ಹಾನಗಲುಲ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

103

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2321 ಗೆ ೋಣಿಕೆ ಪಪ

2323 ಕಾನ ರು

2325 ಶಿರೋಮಾಂಗಲ

2327 ಬೆೋಳ್ಳರು ಬಸವನಹಳಿೂ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2329 ಅಬ ಬರುಕಟೆಿ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2331 ಶಾಾಂತಳಿೂ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2330 ಗ ಡಳಿೂ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2332 ಹೆಬಾಬಲೆ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2334 ಹಾಂಡಿಲ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2336 ಅತ ೂರು ನಲ ಲರು

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2338 ಸುಾಂಟ್ಟಕೆ ಪಪ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ
ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ
ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ
ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2333 ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ
2335 ಗೆ ೋಪಾಲಪುರ
2337 ಚೆಟಿಳಿೂ

2339 ವಾಲ ಿರು ತಾಾಗತ ೂರು

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2340 ಶ್ನವಾರಸಾಂತೆ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2342 ಗುಡೆಡಹೆ ಸ ರು

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2344 ಮ್ಾದಾಪುರ

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ
ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ

2341 ಕ ಡಿಗೆ

2343 ಹರದ್ ರು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ
104

3

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2348 ಕಾಾಂತ ರು ಮ ನಾವಡು

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2347 ಮರಗೆ ೋಡು

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2349 ಸಾಂಪಾಜೆ

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2351 ಹಾಕತ ೂರು

2350 ಬೆಟಿಗೆೋರಿ

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2352 ಹೆ ದ್ ದರು

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2354 ಬೆೋಾಂಗ ರು (ಚೆೋರಾಂಬಾಣೆ)

ಮಡಿಕೆೋರಿ

2356 ಕುಾಂಜ್ಜಲ (ಕಕಕಬೆಬ)

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2358 ಬೆೋತಮಾಂಗಲ

ಮಡಿಕೆೋರಿ
ಮಡಿಕೆೋರಿ
1

2345 ಸೆ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ (ಗಾರಮಿೋಣ್)

2346 ಮಕಕಾಂದ್ ರು

ಮಡಿಕೆೋರಿ

105

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮಡಿಕೆೋರಿ

ಮಡಿಕೆೋರಿ

19 ಕೆ ೋಲಾರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2353 ಭಾಗಮಾಂಡಲ
2355 ನಾಪೊೋಕುಲ

2357 ಕೆ ಣ್ಾಂಜಗೆೋರಿ (ಪಾರಾಣೆ)

2359 ಹಾಂಗಳ್

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2360 ಸುಾಂದ್ರಪಾಳ್ಾ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2362 ರಾಮಸಾಗರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2364 ಪ್ಪೋಲವಾರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2366 ಕಾಮಸಮುದ್ರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2368 ಕೆಾಂಪಾಪುರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2361 ಎನ್.ಜ್ಜ ಹುಲ ಕರು

2363 ಕಾಾಸಾಂಬಳಿೂ

2365 ಕೆೋತಗಾನಹಳಿೂ

2367 ದೆ ೋಣಿಮಡಗು

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2369 ಹುಲಿಬೆಲೆ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2371 ಬಲಮಾಂದೆ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2370 ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2372 ಗುಲಲಹಳಿೂ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2374 ಚಿಕಕಅಾಂಕಾಂಡಹಳಿೂ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2376 ಬೆಾಂಗನ ರು

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2378 ದೆ ಡಡವಲಗಮ್ಾದಿ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2373 ಸ ಲಿಕುಾಂಟೆ
2375 ಕಾರಹಳಿೂ

2377 ಚಿನಿಕೆ ೋಟೆ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

2379 ದಾಸರಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2381 ಟ್ಟ.ಗೆ ಲಲಹಳಿೂ

2382 ಕಮಮಸಾಂದ್ರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

2384 ಮ್ಾರಿಕುಪಪಾಂ

ಕೆ ೋಲಾರ

2386 ಹೆ ೋಳ್ಳರು

ಕೆ ೋಲಾರ

2388 ಹುತ ೂರು

ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ

3

2383 ಪಾರಾಾಂಡಹಳಿೂ
2385 ಮುದ್ುವಾಡಿ
2387 ಮಣಿಘಟಿ

2389 ಶಾಪೂರು

ಕೆ ೋಲಾರ

2390 ವಡಗ ರು

ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಕೆ ೋಲಾರ
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು

2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414

ಕೆ ೋಲಾರ

107

2380 ದೆ ಡ ಡರು ಕರಪನಹಳಿೂ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ
ಬಾಂಗಾರಪೆೋಟೆ

106

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2391 ಛತರಕೆ ೋಡಿಹಳಿೂ

ಅರಹಳಿೂ
ಗದೆದಕಣ್ ೂರು
ಮುದ್ುವತಿೂ
ವಕಕಲೆೋರಿ
ಕೆ ಾಂಡರಾಜನಹಳಿೂ
ಅರಾಭಿಕೆ ತೂನ ರು
ಬೆಳ್ಳೂರು
ನರಸಾಪುರ
ಮಡಿವಾಳ್
ಬಿೋಚಗೆ ಾಂಡಹಳಿೂ
ಕಾಾಲನ ರು
ವೆೋಮಗಲ್
ಮದೆದೋರಿ
ತಲಗುಾಂದ್
ಜನಿಘಟಿ
ಎಸ್.ಅಗರಹಾರ
ಸುಗಟ ರು
ತೆ ಟ್ಟಲ
ಪದ್ಮಘಟಿ
ಅಾಂಬಿಲಕಲ್
ಗುಡಿಪಲಿಲ
ಬೆೈರಕ ರು
ಹೆಬಬಣಿ
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108

4

109

5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಮ್ಾಲ ರು
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ನಾಂಗಲಿ
ಪ್ಪ.ಗಾಂಗಾಪುರ
ಎನ್, ಚಮಕಲಹಳಿೂ
ಸೆ ನಿವಾಡಿ
ಗುಮಮಕಲ್
ದೆ ಮಮಸಾಂದ್ರ
ಯಳ್ಚೆೋಪಲಿಲ
ತಾಯಲ ರು
ಕನಿಸಾಂದ್ರ
ಊರಕುಾಂಟೆ ಮಿಟ ಿರು
ದೆೋವರಾಯಸಮುದ್ರ
ಬಲಲ
ಆವಣಿ
ಕೆ ತೂಮಾಂಗಲ
ಉತೂನ ರು
ದ್ುಗಿಸಾಂದ್ರ
ಅರಳೆೋರಿ
ಕುಡಿಯನ ರು
ಯಶ್ವಾಂತಪುರ
ಹುರಳ್ಗೆರೆ
ಜಯಮಾಂಗಲ
ಲಕ ಕರು
ಚಿಕಕತಿರುಪತಿ
ಡಿ.ಎನ್ ದೆ ಡಿಡ
ದಿನಿಹಳಿೂ
ಮ್ಾಸಿೂ
ದೆ ಡಡಕಲಲಹಳಿೂ
ಸುಗೆ ಿಾಂಡಹಳಿೂ
ನ ಟವೆ
ಟೆೋಕಲ್
ಕಾವಲುಗಿರಿಯನಹಳಿೂ
ಹುಣ್ಸಿೋಕೆ ೋಟೆ
ಶಿವಾರಪಟಿಣ್
ಸೆ ಣ್ೂಹಳಿೂ
ದೆ ಡಡಶಿವಾರ
ತೆ ನವಹಳಿೂ
ದ್ಳ್ಸನ ರು
ಜೆ.ತಿಮಮಸಾಂದ್ರ

72 / 115

20 ಕೆ ಪಪಳ್

110

1

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಶಿರೋನವಾಸಪುರ
ಕೆ ಪಪಳ್

2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469

ಕೆ ಪಪಳ್

2471 ಬೆ ೋಚನಹಳಿೂ

ಕೆ ಪಪಳ್

ಚಲಿದಗಾನಹಳಿೂ
ಬೆೈರಗಾನಪಲಿಲ
ಗ ನಪಲಿಲ
ನೆಲವಾಂರ್ಕ
ಗ ಡತಾತಗಡಡ
ಅಡಡಗಲ್
ಕ ರಿಗೆೋಪಲಿಲ
ರಾಯಲಾಪಡು
ತಾಡಿಗೆ ೋಳ್
ರೆ ೋಣ್ ರು
ಪುರಗ ರುಕೆ ೋಟೆ
ಸೆ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿೂ
ಹೆ ದ್ಲಿ
ಮುತೂಕಪಲಿಲ
ಯಲ ದರು
ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ
ಕವಲ ರು

2470 ಅಳ್ವಾಂಡಿ

ಕೆ ಪಪಳ್

2472 ಮತ ೂರ

ಕೆ ಪಪಳ್

2474 ಕಾತರರ್ಕ ಗುಡಾಲನ ರ

ಕೆ ಪಪಳ್

2476 ಹಿರೆೋ ಸಿಾಂದೆ ೋಗಿ

ಕೆ ಪಪಳ್

2478 ಚಿಲವಾಡಗಿ

ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್

2473 ಬೆಟಗೆೋರಿ
2475 ಬಿಸರಳಿೂ

2477 ಹಲಗೆೋರಾ

ಕೆ ಪಪಳ್

2479 ರ್ಕನಾಿಳ್

ಕೆ ಪಪಳ್

2481 ಇರಕಲಲಗಡಾ

ಕೆ ಪಪಳ್

2480 ಲೆೋಬಗೆೋರಾ

ಕೆ ಪಪಳ್

2482 ಚಿಕಕಬೆ ಮಮನಾಳ್

ಕೆ ಪಪಳ್

2484 ಬಾಂಡಿಹಲಾವಪೂರ

ಕೆ ಪಪಳ್

2486 ಹುಲಗಿ

ಕೆ ಪಪಳ್

2488 ಹೆ ಸಳಿೂ

ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್

2483 ವಣ್ಬಳಾೂರಿ

2485 ಅಗಳ್ಕೆೋರಾ
2487 ಹಿಟಾಿಳ್
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ಕೆ ಪಪಳ್

2489 ಮುನರಾಬಾದ್ ಯೋಜನಾ ಗಾರಮ

2490 ಗಿಣಿೋಗೆೋರಾ

ಕೆ ಪಪಳ್

2492 ಕ ಕನಪಳಿೂ

ಕೆ ಪಪಳ್

2494 ಕರ್ಕವಹಳಿೂ

ಕೆ ಪಪಳ್

2496 ಮುದಾದಬಳಿೂ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2498 ಆನೆೋಗುಾಂದಿ

ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್
2
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ಕೆ ಪಪಳ್
ಕೆ ಪಪಳ್

111

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2491 ತಾವರಗೆೋರಾ

2493 ಬ ದ್ಗುಾಂಪಾ
2495 ಕುಣಿಕೆೋರಿ

2497 ಬಹದ್ ದರಬಾಂಡಿ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2499 ಸಾಂಗಾಪೂರ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2501 ಚಿಕಕಜಾಂತಕಲ್

ಗಾಂಗಾವತಿ

2500 ಬಸಾಪಟಿಣ್

ಗಾಂಗಾವತಿ

2502 ಜಾಂಗಮರಕಲುಿಡಿ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2504 ಹೆ ಸಕೆೋರಾ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2506 ಈಳಿಗನ ರು

ಗಾಂಗಾವತಿ

2508 ಸಿದಾದಪೂರ

ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ

2503 ಶಿರೋರಾಮನಗರ
2505 ಮುಸ ಿರ

2507 ಉಳೆೋನ ರು

ಗಾಂಗಾವತಿ

2509 ಗುಾಂಡ ರು

ಗಾಂಗಾವತಿ

2511 ಯರಡೆ ೋಣಾ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2510 ಬ ದ್ಗುಾಂಪಾ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2512 ಚಳ್ಳೂರ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2514 ಹೆೋರ ರು

ಗಾಂಗಾವತಿ

2516 ಕೆಸರಹಟ್ಟಿ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2518 ಹಿರೆೋಬೆಣ್ಕಲ್

ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ

2513 ವಡಡರಹಟ್ಟಿ
2515 ಹಣ್ವಾಳ್

2517 ವೆಾಂಕಟಗಿರಿ

2519 ಚಿಕಕಮ್ಾದಿನಾಳ್

ಗಾಂಗಾವತಿ

2520 ಆಗೆ ೋಲಿ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2522 ಹಿರೆೋಖೆೋಡಾ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2521 ಸುಳೆೋಕಲ್
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ಗಾಂಗಾವತಿ

ಗಾಂಗಾವತಿ

2526 ಬೆೋವಿನಾಳ್

ಗಾಂಗಾವತಿ

2528 ಜ್ಜೋಹಾವಳ್ ಕಲುಿಡಿ

2527 ಮೆೈಲಾಪೂರ

2529 ನಲೆ ೋಗಲಲ

ಕುಷಿಗಿ

2531 ಹನಮನಾಳ್

ಕುಷಿಗಿ

2530 ತುಗಿಲದೆ ೋಣಿ

ಕುಷಿಗಿ

2532 ಮ್ಾಲಗಿತಿೂ

ಕುಷಿಗಿ

2534 ಕಬಬರಗಿ

ಕುಷಿಗಿ

2536 ಹ ಲಗೆೋರ

ಕುಷಿಗಿ

2538 ಬೆನಕನಾಳ್

ಕುಷಿಗಿ
ಕುಷಿಗಿ
ಕುಷಿಗಿ

2533 ಹನಮಸಾಗರ
2535 ಕಾಟಾಪುರ
2537 ಕುಾಂಭಳಾವತಿ

2539 ಯರಗೆೋರ

ಕುಷಿಗಿ

2540 ಅಡವಿಭಾವಿ

ಕುಷಿಗಿ

2542 ಕಾಾದಿಗುಪಾಪ

ಕುಷಿಗಿ

2544 ಕಾಂದ್ಕ ರು

ಕುಷಿಗಿ

2546 ಕೆ ರಡಕೆೋರ

ಕುಷಿಗಿ

2548 ಮುದೆೋನ ರು

ಕುಷಿಗಿ
ಕುಷಿಗಿ
ಕುಷಿಗಿ
ಕುಷಿಗಿ

2541 ಚಳ್ಗೆೋರ

2543 ಬಿಜಕಲಲ

2545 ತಳ್ುವಗೆೋರ

2547 ಹಿರೆೋಮನಾಿಪುರ

ಕುಷಿಗಿ

2549 ದೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್

ಕುಷಿಗಿ

2551 ಹುಲಿಯಾಪುರ

ಕುಷಿಗಿ

2550 ಜುಮಲಾಪುರ

ಕುಷಿಗಿ

2552 ಕಳ್ಮಳಿೂ

ಯಲಬುಗವ

2554 ಗಾಣ್ಧಾಳ್

ಯಲಬುಗವ

2556 ಹಿರೆೋವಾಂಕಲಕುಾಂಟಾ

ಕುಷಿಗಿ
4

2525 ನವಲಿ

ಕುಷಿಗಿ

ಕುಷಿಗಿ

113

2523 ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ

2524 ಗ ರಿಪೂರ

ಗಾಂಗಾವತಿ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗಾಂಗಾವತಿ
ಗಾಂಗಾವತಿ

112

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಯಲಬುಗವ

2553 ಮೆಣೆೋದಾಳ್
2555 ತಾಳ್ಕೆೋರಿ
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2557 ಮ್ಾಟಲದಿನಿ

ಯಲಬುಗವ

2559 ಗೆದ್ಗೆೋರಿ

2560 ಮುರಡಿ

ಯಲಬುಗವ

2562 ಬಾಂಡಿ

ಯಲಬುಗವ

2564 ಮುಧೆ ೋಳ್

ಯಲಬುಗವ

2566 ಮಾಂಗಳ್ಳರು

ಯಲಬುಗವ

2568 ಕುದಿರಮೋತಿ

ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ

2561 ವಜರಬಾಂಡಿ

2563 ಹಿರೆೋಮ್ಾಾಗೆೋರಿ
2565 ಕರಮುಡಿ

2567 ಬೆೋವೂರು

ಯಲಬುಗವ

2569 ಹಿರೆೋಬಿೋಡನಾಳ್

ಯಲಬುಗವ

2571 ರಾಜ ರು

ಯಲಬುಗವ

2570 ಇಟಗಿ

ಯಲಬುಗವ

2572 ಬಳಿಗೆೋರಿ

ಯಲಬುಗವ

2574 ಯರೆೋಹಾಂಚಿನಾಳ್

ಯಲಬುಗವ

2576 ಬನಿಕೆ ಪಪ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2578 ಅಘಲಯ

ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ
1

2558 ಹಿರೆೋಅರಳಿಹಳಿೂ

ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ

114
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ಯಲಬುಗವ
ಯಲಬುಗವ

21 ಮಾಂಡಾ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2573 ಶಿರ ರು

2575 ತಳ್ಕಲ್

2577 ಬೆಣ್ಕಲಲ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2579 ಅಗರಹಾರ ಬಾಚಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2581 ಆಲಾಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2580 ಅರ್ಕಕಹೆಬಾಬಳ್ು

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2582 ಆನೆಗೆ ಳ್

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2584 ಬಲೆಲೋನಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2586 ದ್ಬೆಬೋಘಟಿ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2588 ಹರಿಹರಪುರ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2583 ಬಳೊೋಕೆರೆ

2585 ಬ ಕನಕೆರೆ
2587 ಗಾಂಜ್ಜಗೆರೆ

2589 ಮ್ಾಕವಳಿೂ

2590 ಹಿರಿಕಳ್ಲೆ
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ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2591 ರ್ಕಕೆಕೋರಿ

2592 ಮ್ಾದಾಪುರ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2594 ಮಾಂದ್ಗೆರೆ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2596 ಸಾರಾಂಗಿ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2598 ಸಿಾಂಧಘಟಿ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2593 ಮಡುವಿನ ಕೆ ೋಡಿ
2595 ಸಾಂತೆೋ ಬಾಚಹಳಿೂ

2597 ಶಿೋಳ್ನೆರೆ

2599 ಸೆ ೋಮನಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

2600 ತೆಾಂಡೆಕೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2602 ಬೆಸಗರಹಳಿೂ

ಮದ್ ದರು

2604 ಬಿದ್ರಕೆ ೋಟೆ

ಮದ್ ದರು

2606 ಚಿಕಕರಸಿನಕೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2608 ಗೆ ರವನಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ
ಕೆ.ಆರ. ಪೆೋಟೆ

115

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು

2601 ಮುರುಕನಹಳಿೂ

2603 ಭಾರತಿೋನಗರ
2605 ಚಾಮನಹಳಿೂ

2607 ದೆ ಡಡರಸಿನಕೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2609 ಹೆ ಸಗಾವಿ

ಮದ್ ದರು

2611 ಕೆ ಹೆ ನಿಲಗೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2610 ಹ ತಗೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2612 ಕೆ ಶೆಟಿಹಳಿೂ

ಮದ್ ದರು

2614 ಕೆಸ ೂರು

ಮದ್ ದರು

2616 ಕೆ ಪಪ

ಮದ್ ದರು

2618 ಮಣಿಗೆರೆ

ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು

2613 ಕಾಡುಕೆ ತೂನ ಹಳಿೂ
2615 ಕ ಳ್ಗೆರೆ

2617 ಕ ಡೆಲ

2619 ಮರಳಿಗ

ಮದ್ ದರು

2620 ನಗರಕೆರೆ

ಮದ್ ದರು

2622 ನಲುವಾಗಿಲು

ಮದ್ ದರು

2624 ಸೆ ೋಮನಹಳಿೂ

ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು

2621 ನಡಘಟಿ

2623 ಎಸ್.ಐ.ಹೆ ನಿಲಗೆರೆ
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ಮದ್ ದರು

3

ಮದ್ ದರು

2628 ವಳ್ಗೆರೆಹಳಿೂ

2627 ತೆೈಲ ರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2629 ನೆಲಮ್ಾಕನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2631 ಧನಗ ರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2630 ನಡಘಟಿ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2632 ಅಗಸನಪುರ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2634 ಬೆಳ್ಕವಾಡಿ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2636 ಪೂರಿಗಾಲಿ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2638 ಕಾಾತನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ
ಮಳ್ವಳಿೂ
ಮಳ್ವಳಿೂ

2633 ಹುಸ ಕರು

2635 ಹೆ ಸಹಳಿೂ

2637 ಬೆ ಪೆಪೋಗ ಡನಪುರ (ಬಿ.ಜ್ಜ.ಪುರ)

2639 ಕುಾಂದ್ ರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2640 ಚೆ ಟಿನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2642 ಕಲುಕಣಿ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2644 ಹಿಟಿನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2646 ತಳ್ಗವಾದಿ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2648 ದ್ುಗಿನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ
ಮಳ್ವಳಿೂ
ಮಳ್ವಳಿೂ
ಮಳ್ವಳಿೂ

2641 ರ್ಕರುಗಾವಲು

2643 ಚಿಕಕಮುಲಗ ಡು
2645 ರಾಗಿ ಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

2647 ಸುಜಿಲ ರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2649 ತೆ ರೆಕಾಡನಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ

2651 ನಟ ಿರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2650 ಹಲಗ ರು

ಮಳ್ವಳಿೂ

2652 ದ್ಳ್ವಾಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿೂ

ಮಾಂಡಾ

2654 ಬಿ.ಹೆ ಸ ರು

ಮಾಂಡಾ

2656 ಬಸರಾಳ್ು

ಮಾಂಡಾ

2658 ಬೆೋಲುಕಲುಲ

ಮಳ್ವಳಿೂ
4

2625 ತೆ ರೆ ಬೆ ಮಮನಹಳಿೂ

2626 ತೆ ರೆಶೆಟಿಹಳಿೂ

ಮಳ್ವಳಿೂ

117
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ಮದ್ ದರು
ಮದ್ ದರು
116

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ

2653 ಬಾಾಡರಹಳಿೂ
2655 ಬೆೋಬಿ

2657 ಬೆೋಲ ರು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಮಾಂಡಾ

2659 ಬ ದ್ನ ರು

2660 ಚಾಂದ್ಗಾಲು (ಬಸರಾಳ್ು)

ಮಾಂಡಾ

2662 ದ್ುದ್ದ

ಮಾಂಡಾ

2664 ಹಲೆಲೋಗೆರೆ

ಮಾಂಡಾ

2666 ಹೆ ಡಾಘಟಿ

ಮಾಂಡಾ

2668 ಹುಲಿವಾನ

ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ

2661 ಚಾಂದ್ಗಾಲು (ದ್ುದ್ದ)

2663 ಹೆಚ್ ಮಲಿಲಗೆರೆ
2665 ಹನಕೆರೆ

2667 ಹೆ ಳ್ಲು

ಮಾಂಡಾ

2669 ಹುಳೊೋನಹಳಿೂ

ಮಾಂಡಾ

2671 ರ್ಕೋಲಾರ

ಮಾಂಡಾ

2670 ಇಾಂಡುವಾಳ್ು

ಮಾಂಡಾ

2672 ಕೆರಗೆ ೋಡು

ಮಾಂಡಾ

2674 ಮಾಂಡಾ ಗಾರಮ್ಾಾಂತರ

ಮಾಂಡಾ

2676 ಸಾಂತೆಕಸಲಗೆರೆ

ಮಾಂಡಾ

2678 ಶಿವಳಿೂ

ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ

2673 ಕೆ ತೂತಿೂ

2675 ಮಾಂಗಲ

2677 ಸಾತನ ರು

ಮಾಂಡಾ

2679 ಸ ನಗನಹಳಿೂ

ಮಾಂಡಾ

2681 ಯಲಿಯ ರು

ಮಾಂಡಾ
5
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ಮಾಂಡಾ
ಮಾಂಡಾ

118

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2680 ತಗಿಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2682 ಚುಾಂಚನಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2684 ಜವರನಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2686 ಕದ್ಬಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2688 ಬಿಾಂಡಿಗನವಿಲೆ

ನಾಗಮಾಂಗಲ
ನಾಗಮಾಂಗಲ
ನಾಗಮಾಂಗಲ
ನಾಗಮಾಂಗಲ

2683 ಬೆಳ್ಳೂರು
2685 ನೆಲಿಲಗೆರೆ

2687 ಗೆ ಾಂಡೆೋನಹಳಿೂ

2689 ಹೆ ನಾಿವರ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2690 ಅಾಂಚೆ ಚಿಟಿನಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2692 ಪಾಲಗರಹಾರ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2691 ತುಪಪದ್ಮಡು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ನಾಗಮಾಂಗಲ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2696 ಬೆ ೋಗಾದಿ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

2698 ಬರಹಮ ದೆೋವರಹಳಿೂ

2697 ಕಾಾಂತಾಪುರ

2699 ಚಿೋಣ್ಾ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2701 ಬನಿಾಂಗಾಡಿ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2700 ಅರಳ್ಕುಪೆಪ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2702 ಚಿಕಾಕಡೆ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2704 ಗುಮಮನಹಳಿೂ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2706 ಜಕಕನಹಳಿೂ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2708 ಕಟೆಿೋರಿ

ಪಾಾಂಡವಪುರ
ಪಾಾಂಡವಪುರ

2703 ಚಿನಕುರಳಿ

2705 ಹಿರೆೋಮರಳಿ

2707 ಕೆ ಬೆಟಿಹಳಿೂ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2709 ಕೆನಾಿಳ್ು

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2711 ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2710 ಕಾಾತನಹಳಿೂ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2712 ಮ್ಾಣಿಕಾನಹಳಿೂ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2714 ನಾರಾಯಣ್ಪುರ

ಪಾಾಂಡವಪುರ

2716 ತಿರುಮಲಸಾಗರ ಛತರ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2718 ಬೆಳ್ಗೆ ಳ್

ಪಾಾಂಡವಪುರ
ಪಾಾಂಡವಪುರ
7

2695 ಕರಡಹಳಿೂ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

ಪಾಾಂಡವಪುರ
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2693 ಹರದ್ನಹಳಿೂ

2694 ದೆೋವಲಾಪುರ

ನಾಗಮಾಂಗಲ

6
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ನಾಗಮಾಂಗಲ
ನಾಗಮಾಂಗಲ

119

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್
ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2713 ಮೆೋಲುಕೆ ೋಟೆ

2715 ಸುಾಂಕಾ ತೆ ಣ್ ೂರು

2717 ಅರಕೆರೆ

2719 ಚಾಂದ್ಗಾಲು

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2720 ಚಿಕಕಾಂಕನಹಳಿೂ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2722 ಹುಲಿಕೆರೆ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2724 ರ್ಕರಾಂಗ ರು

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2726 ಕೃಷೂರಾಜನಗರ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್
ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್
ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2721 ಗಾಮನಹಳಿೂ

2723 ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

2725 ಕೆ ಡಿಯಾಲ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

2727 ಮಹದೆೋವಪುರ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2729 ನೆಲಮನೆ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2731 ಟ್ಟ ಎಾಂ ಹೆ ಸ ರು

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

121

1

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್
ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

22 ಮೆೈಸ ರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2728 ಮುಾಂಡಗದೆ ರೆ
2730 ಪಾಲಹಳಿೂ

ಶಿರೋರಾಂಗಪಟಿಣ್

2732 ತಡಗವಾಡಿ

ಮೆೈಸ ರು

2734 ಇಲವಾಲ

ಮೆೈಸ ರು

2736 ಬೆಳ್ವಾಡಿ

ಮೆೈಸ ರು

2738 ಕ ಗವಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು

2733 ಗುಾಂಗಾರಲ್ ಛತರ
2735 ಬೆ ಮೆೇನಹಳಿೂ

2737 ಆನಾಂದ್ ರು

2739 ಹ ಟಗಳಿೂ-1

ಮೆೈಸ ರು

2740 ಹ ಟಗಳಿೂ-2

ಮೆೈಸ ರು

2742 ಹಿನಕಲ್ -2

ಮೆೈಸ ರು

2744 ದೆ ಡಡಮ್ಾರಗ ಡನಹಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು

2746 ಕೆೋಗವಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು

2748 ಜಯಪುರ

ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು

2741 ಹಿನಕಲ್ -1

2743 ಬೆ ೋಗಾದಿ

2745 ಮರಟ್ಟೋಕಾಾತನಹಳಿೂ

2747 ಧನಗಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು

2749 ಹಾರೆ ೋಹಳಿೂ (ಜಯಪುರ)

ಮೆೈಸ ರು

2751 ಉದ್ ಬರು

ಮೆೈಸ ರು

2750 ಮ್ಾಬವಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು

2752 ದ್ ರ

ಮೆೈಸ ರು

2754 ಕಡಕೆ ಳ್

ಮೆೈಸ ರು

2756 ಶಿರೋರಾಾಂಪುರ

ಮೆೈಸ ರು

2758 ಹಾಂಚಾಾ

ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು

2753 ಸಿಾಂಧುವಳಿೂ
2755 ಹೆ ಸಹುಾಂಡಿ

2757 ಚಾಮುಾಂಡಿಬೆಟಿ

2759 ಆಲನಹಳಿೂ

2760 ನಾಗನಹಳಿೂ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಮೆೈಸ ರು

2761 ಸಿದ್ದಲಿಾಂಗಪುರ

2762 ಬೆಲವತೂ

ಮೆೈಸ ರು

2764 ವಾಜಮಾಂಗಲ

ಮೆೈಸ ರು

2766 ಆಯರಹಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು

2768 ಹಾರೆ ೋಹಳಿೂ (ಮೆಲಲಹಳಿೂ)

ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು

2763 ರಮಮನಹಳಿೂ
2765 ವರುಣ್

2767 ದೆೋವಲಾಪುರ

ಮೆೈಸ ರು

2769 ವರಕೆ ೋಡು

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2771 ಕೆ ಡಗಳಿೂ

ಮೆೈಸ ರು
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮೆೈಸ ರು
ಮೆೈಸ ರು

122

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2770 ಯಡಕೆ ಳ್

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2772 ಬಿ.ಸಿೋಹಳಿೂ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2774 ಮೆಣ್ಸಿಕಾಾತನಹಳಿೂ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2776 ಅತೂಹಳಿೂ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2778 ಚಿದ್ರವಳಿೂ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2773 ತುರುಗನ ರು
2775 ಹೆಗ ಿರು

2777 ಸೆ ೋಮನಾಥಪುರ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2779 ಸೆ ೋಸಲೆ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2781 ದೆ ಡೆಡೋಬಾಗಿಲು

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2780 ಮುತೂಲವಾಡಿ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2782 ತಲಕಾಡು

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2784 ಹೆ ಳೆಸಾಲು (ಕಾವೆೋರಿಪುರ)

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2786 ಮ್ಾದಾಪುರ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2788 ಮ ಗ ರು

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2783 ಟ್ಟ.ಮೆೋಗಡಹಳಿೂ
2785 ಮ್ಾಲಾಂಗಿ

2787 ಕೆ ತೊೋಗಾಲ

2789 ಹಾಾಕನ ರು

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2790 ಕೆೋತಹಳಿೂ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2792 ಗಗೆೋವಶ್ವರಿ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2794 ತುಾಂಬಲ

ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ
ಟ್ಟ. ನರಸಿೋಪುರ

2791 ರ್ಕರಗಸ ರು

2793 ರಾಂಗಸಮುದ್ರ
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ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

123

3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ನಾಂಜನಗ ಡು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

2795 ಹರದ್ನಹಳಿೂ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2796 ನೆಲಿಲತಾಳ್ಪುರ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2798 ಹುಲಲಹಳಿೂ

ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು

2797 ಕುರಿಹುಾಂಡಿ

2799 ಬಿದ್ರಗ ಡು

ನಾಂಜನಗ ಡು

2800 ತಾಾಂಡವಪುರ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2802 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2804 ಹದಿನಾರು

ನಾಂಜನಗ ಡು

2806 ನಗಲೆವ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2808 ತಗಡ ರು

ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು

2801 ಇಮ್ಾಮವು

2803 ತಾಯ ರು
2805 ಸುತ ೂರು

2807 ಮಲ ಲಪುರ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2809 ಕಾಯವ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2811 ಕೆ ೋಣ್ನ ರು

ನಾಂಜನಗ ಡು

2810 ದಾಸನ ರು

ನಾಂಜನಗ ಡು

2812 ದೆ ಡಡಕ ಲಾಂದೆ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2814 ಹೆಮಮರಗಾಲ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2816 ಹೆ ರಳ್ವಾಡಿ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2818 ಕ ಡಾಲಪುರ

ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು

2813 ನೆೋರಳೆ

2815 ಹೆಡತಲೆ

2817 ದೆೋವರಸನಹಳಿೂ

2819 ಸಿಾಂಧುವಳಿೂ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2820 ಕಳ್ಲೆ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2822 ದೆೋವಿೋರಮಮನಹಳಿೂ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2824 ಹೆಗಿಡಹಳಿೂ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2826 ಹುರಾ

ನಾಂಜನಗ ಡು

2828 ಹೆಡಿಯಾಲ

ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು
ನಾಂಜನಗ ಡು

2821 ಸ ರಹಳಿೂ

2823 ದೆೋಬ ರು

2825 ಹಗಿನವಾಳ್ು

2827 ಹಾಡಾ
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4
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2829 ಕಟೆಿಮಳ್ಲವಾಡಿ

ಹುಣ್ಸ ರು

2831 ಗಾವಡಗೆರೆ

ಹುಣ್ಸ ರು

2830 ಜಾಬಗೆರೆ

ಹುಣ್ಸ ರು

2832 ಬೆ ೋಳ್ನಹಳಿೂ

ಹುಣ್ಸ ರು

2834 ಬಿಳಿಕೆರೆ

ಹುಣ್ಸ ರು

2836 ಧಮ್ಾವಪುರ

ಹುಣ್ಸ ರು

2838 ಕರಿಮುದ್ದನಹಳಿೂ

ಹುಣ್ಸ ರು
ಹುಣ್ಸ ರು
ಹುಣ್ಸ ರು

2833 ಹಳೆೋಬಿೋಡು

2835 ಗಾಗೆೋನಹಳಿೂ
2837 ಉದ್ ದರುಕಾವಲ್

2839 ಉಯಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

ಹುಣ್ಸ ರು

2840 ಬನಿಕುಪೆಪ

ಹುಣ್ಸ ರು

2842 ಗೆ ೋವಿಾಂದ್ನಹಳಿೂ

ಹುಣ್ಸ ರು

2844 ಮೋದ್ ರು

ಹುಣ್ಸ ರು

2846 ತಟೆಿಕೆರೆ

ಹುಣ್ಸ ರು

2848 ಕಲಲಹಳಿೂ

ಹುಣ್ಸ ರು
ಹುಣ್ಸ ರು
ಹುಣ್ಸ ರು
ಹುಣ್ಸ ರು

2841 ಮರದ್ ರು

2843 ಆಸಪತೆರಕಾವಲ್
2845 ಚಿಲುಕಾಂದ್

2847 ಉಮಮತ ೂರು

ಹುಣ್ಸ ರು

2849 ಹನಗೆ ೋಡು

ಹುಣ್ಸ ರು

2851 ದೆ ಡಡಹೆಜ ಿರು

ಹುಣ್ಸ ರು
5
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ಹುಣ್ಸ ರು

ಹುಣ್ಸ ರು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2850 ಹೆಗಿಾಂದ್ ರು

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2852 ಹರದ್ನಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2854 ಲರ್ಕಕಕುಪೆಪ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2856 ತಾಂದೆರ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2858 ಮೆೋಲ ರು

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2853 ಮುಾಂಡ ರು
2855 ಮಿಲೆವ

2857 ಭೆೋಯವ

2859 ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2860 ಹನಸೆ ೋಗೆ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2862 ಹಳಿಯ ರು

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2861 ಮ್ಾಯಗ ಡನಹಳಿೂ
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ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2866 ಕೆಸ ೂರು

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2868 ಹೆಬಾಬಳ್ು

2867 ಬಾಾಡರಹಳಿೂ

2869 ಡೆ ೋನವಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2871 ಗಾಂಧನಹಳಿೂ

2870 ಲಾಳ್ಾಂದೆೋವನಹಳಿೂ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

2872 ಹಾಂಪಾಪುರ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2874 ಹಲಗನಹಳಿೂ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2876 ಚಪಪರದ್ಹಳಿೂ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2878 ಬೆಟಿದ್ಪುರ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2873 ತಿಪೂಪರು

2875 ಕಣ್ಗಾಲು

2877 ಚಿಕಕನೆೋರಳೆ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2879 ಭುವನಹಳಿೂ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2881 ರ್ಕತ ೂರು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2880 ಅತಿೂಗೆ ೋಡು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2882 ಚನಿಕಲ್್ಕಾವಲು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2884 ದೆ ಡಡಹರವೆ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2886 ಮುತ ೂರು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2888 ಆಲನಹಳಿೂ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2883 ಕೆ ಪಪ

2885 ಬೆೈಲಕುಪೆಪ

2887 ಹಬಟ ರು

2889 ಕೆ ೋಮಲಾಪುರ

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2890 ಹಿಟೆಿಹೆಬಾಬಗಿಲು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2892 ರಾವಾಂದ್ ರು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್

2894 ಕಾಂಪಲಾಪುರ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

2896 ಅಣ್ ೂರು

ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
ಪ್ಪರಿಯಾಪಟಿಣ್
7

2865 ಕುಪೆಪ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

127

2863 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

2864 ಸಾಲಿಗಾರಮ

ಕೆ.ಆರ.ನಗರ

6
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ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2891 ಹೆ ನೆಿೋನಹಳಿೂ

2893 ದೆ ಡಡಬಾಾಲಾಳ್ು
2895 ಪಾಂಚವಳಿೂ
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2897 ಪಡುಕೆ ೋಟೆಕಾವಲ್

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

2899 ಬ ದ್ನ ರು

2900 ಜ್ಜ.ಬಿ.ಸರಗ ರು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

2902 ಚಿಕೆಕರೆಯ ರು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

2904 ಮ್ಾದಾಪುರ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

2906 ಹೆಬಬಲಗುಪೆಪ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು
ರಾಯಚ ರು

2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

1

2898 ನಾಗನಹಳಿೂ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

128

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೋಟೆ

23 ರಾಯಚ ರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2901 ಹೆ ಮಮರಗಳಿೂ

2903 ಕಾಂಚಮಳಿೂ
2905 ಹೆೈರಿಗೆ

2907 ತುಾಂಬಸೆ ೋಗೆ

ಹಿರೆೋಹಳಿೂ
ಅಾಂತರಸಾಂತೆ
ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೂರು
ಮಚ ಚರು
ಹಾಂಚಿೋಪುರ
ರ್ಕತ ೂರು (ತೆರಣಿಮಾಂಟ್ಟ)
ಕೆಾಂಚನಹಳಿೂ
ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ
ಸಾಗರೆ
ಲಾಂಕೆ
ಮುಳ್ಳೂರು
ಹಾದ್ನ ರು
ಚಾಂದ್ರಬಾಂಡಾ
ಡೆ ಾಂಗಾರಾಾಂಪೂರ
ಸಿಾಂಗನೆ ೋಡಿ
ಆತ ಕರು
ಯರಗೆೋರಾ
ಮಲಿಯಾಬಾದ್
ಮಿಟ್ಟಿ ಮಲಾಕಪೂರ
ಬಿಜನಗೆೋರಾ
ತಲಮ್ಾರಿ
ಇಡಪನ ರ
ಗುಾಂಜಹಳಿೂ
ಲಿಾಂಗನಖಾನದೆ ಡಿಡ
ಗಿಲೆಲಸ ಗ ರು
ದ್ುಗನ ರು
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ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ರಾಯಚ
ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ

ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು
ರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗಾಣ್ದಾಳ್
ಮಟಮ್ಾರಿ
ಕಲಮಲಾ
ಜಾಗಿೋರ ವೆಾಂಕಟಾಪೂರ
ಉಡಮಗಲ್
ನೆಲಹಾಳ್
ಶ್ರ್ಕೂನಗರ
ದೆೋವಸ ಗ ರು
ಗಾಂಜಳಿೂ
ಕಾಡ ಲರು
ಚಿಕಕಸ ಗ ರು
ಸÀಗಾಂಕುಾಂಟಾ
ಜೆೋಗರಕಲ
ತೆ ೋರಣ್ದಿನಿ

2948 ಹಾಲಾಪೂರು

ಮ್ಾನವ

2949 ಪಾಮನಕಲ ಲರು

ಮ್ಾನವ

2951 ಮಲಲಟ

ಮ್ಾನವ

2950 ಅಮಿೋನಗಡ

ಮ್ಾನವ

2952 ಹಿೋರಾ

ಮ್ಾನವ

2954 ಕಲ ಲರು

ಮ್ಾನವ

2956 ಚಾಗಭಾವಿ

ಮ್ಾನವ

2958 ಅರೆ ೋಲಿ

ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ

2953 ಕುರುಕುಾಂದಾ
2955 ಅತೂನ ರು

2957 ಕುಡಿವ

2959 ಸುಾಂಕೆೋಶ್ವರ

ಮ್ಾನವ

2960 ಸÁದಾಪೂರು

ಮ್ಾನವ

2962 ಹರವಿ

ಮ್ಾನವ

2964 ಮ್ಾಡಗಿರಿ

ಮ್ಾನವ

2966 ಹಿರೆೋಕೆ ೋಟೆಿಕಲ್

ಮ್ಾನವ

2968 ಮದಾಲಪೂರು

ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ

2961 ನೋರಮ್ಾನವ

2963 ಕಪಗಲ್

2965 ಸಾಂಗಾಪೂರು
2967 ಚಿೋಕಲಪವಿವ
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2969 ಪೊೋತಾಿಳ್

ಮ್ಾನವ

2971 ಉಟಕನ ರು

2972 ಬಾಾಗವಾಟ

ಮ್ಾನವ

2974 ಜಾನೆೋಕಲ್

ದೆೋವದ್ುಗವ

2976 ಅರಕೆೋರಾ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2978 ಹೆೋಮನ ರು

ಮ್ಾನವ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2975 ಬಲಲಟಗಿ

2977 ಬಿ.ಗಣೆೋಕಲ್

2979 ಮುಷ ಿರು

ದೆೋವದ್ುಗವ

2981 ಮಲದ್ಕಲ್

2980 ರಾಮದ್ುಗವ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2982 ಗಬ ಬರು

ದೆೋವದ್ುಗವ

2984 ಮಸರಕಲ್

ದೆೋವದ್ುಗವ

2986 ಹಿರೆೋಬ ದ್ ರು

ದೆೋವದ್ುಗವ

2988 ರಾಮನಾಳ್

ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ

2983 ಹಿರೆೋರಾಯಕುಾಂಪ್ಪ
2985 ಕೆ.ಇರಬಗೆೋರಾ

2987 ಕೆ ಪಪರ

2989 ದೆ ಾಂಡಾಂಬಳಿ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2990 ಕರಿಗುಡಡ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2992 ಚಿಾಂಚೆ ೋಡಿ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2994 ಗಲಗ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2996 ಗಾಣ್ದಾಳ್

ದೆೋವದ್ುಗವ

2998 ಕಾಾದಿಗೆೋರಾ

ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ

2991 ಜಾಲಹಳಿೂ

2993 ಕರಡಿಗುಡಡ

2995 ಮುಾಂಡರಗಿ
2997 ವಾಂದ್ಲಿ

ದೆೋವದ್ುಗವ

2999 ಆಲೆ ಕೋಡ

ದೆೋವದ್ುಗವ

3001 ನಾಗಡದಿನಿ

ದೆೋವದ್ುಗವ
4

2973 ಬಾಗಲವಾಡ

ದೆೋವದ್ುಗವ
ದೆೋವದ್ುಗವ

131

2970 ಹಿರೆೋದಿನಿ

ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ

3
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ಮ್ಾನವ
ಮ್ಾನವ

130

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3000 ಜಾಗಿೋರ ಜಾಡಲದಿನಿ

3002 ಆನೆಹೆ ಸ ರು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3003 ರೆ ೋಡಲಬಾಂಡಾ(ಯು)

3004 ನರಕಲದಿನಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3006 ಮ್ಾವಿನಭಾವಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3008 ಈಚನಾಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3005 ನಾಗರಹಾಳ್

3007 ಖೆೈರವಾಡಗಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3009 ಗೆ ರೆೋಬಾಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3011 ಆಮದಿಹಾಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3010 ನಾಗಲಾಪೂರ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3012 ಬನಿಗೆ ೋಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3014 ಮೆದಿರ್ಕನಾಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3016 ಮಟ ಿರು

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3018 ಮ್ಾರಲದಿನಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3013 ಹಡಗಲಿ
3015 ಕನಾಿಳ್

3017 ಸಾಂತೆಕೆಲ ಲರು

3019 ಸಜಾವಪೂರ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3020 ಗೆಜಿಲಗಟಾಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3022 ರೆ ೋಡಲಬಾಂಡಾ(ತ)

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3024 ಹಟ್ಟಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3026 ಹೆ ನಿಳಿೂ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3028 ಗುರುಗುಾಂಟಾ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3021 ಆನವರಿ

3023 ಗ ಡ ರು
3025 ಕೆ ೋಠಾ

3027 ಪೂಲಭಾವಿ

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3029 ಗುಾಂತಗೆ ೋಳ್

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

3031 ದೆೋವರಭ ಪೂರು

ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
5
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ಲಿಾಂಗಸಗ ರು
ಲಿಾಂಗಸಗ ರು

132

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3030 ಪೆೈದೆ ಡಿಡ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3032 ಜವಳ್ಗೆೋರಾ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3034 ದೆೋವರಗುಡಿ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3036 ರಾಮತಾಿಳ್

ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು

3033 ಸುಲಾೂನಪುರ
3035 ರಾಗಲಪವಿವ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

3037 ಗೆ ೋನಾವರ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3039 ಬಾದ್ಲಿವ

3040 ಅಲಬನ ರು

ಸಿಾಂಧನ ರು

3042 ಸಾಲಗುಾಂದಾ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3044 ಸೆ ೋಮಲಾಪುರ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3046 ರ ಡಕುಾಂದ್

ಸಿಾಂಧನ ರು

3048 ಗೆ ೋರೆಬಾಳ್

ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು

3041 ಸಿಾಂಧನ ರು ಗಾರಮಿೋಣ್

3043 ಮುಕುಕಾಂದಾ

3045 ಧಢೆೋಸ ಗ ರು

3047 ಚನಿಳಿೂ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3049 ಹೆ ಸಳಿೂ ಇ ಜೆ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3051 ಗಾಾಂಧಿನಗರ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3050 ಜಾಲಿಹಾಳ್

ಸಿಾಂಧನ ರು

3052 ಗುಾಂಜಳಿೂ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3054 ಉಮಲ ಟ್ಟ

ಸಿಾಂಧನ ರು

3056 ತಿಡಿಗೆ ೋಳ್

ಸಿಾಂಧನ ರು

3058 ಗುಡದ್ ರು

ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು

3053 ವಿರುಪಾಪುರ
3055 ಗುಾಂಡಾ

3057 ಕುರುಕುಾಂದಾ

3059 ಉದಾಬಳ್ (ಯು)

ಸಿಾಂಧನ ರು

3060 ಹಾಂಚಿನಾಳ್ (ಯು)

ಶಿವಮಗಿ

3062 ಅಬಬಲಗೆರೆ

ಶಿವಮಗಿ

3064 ಆಯನ ರು

ಶಿವಮಗಿ

3066 ಹಾರನಹಳಿೂ

ಶಿವಮಗಿ

3068 ಹಸ ಡಿ

ಸಿಾಂಧನ ರು
1

3038 ಒಳ್ಬಳಾೂರಿ

ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು

133
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ಸಿಾಂಧನ ರು
ಸಿಾಂಧನ ರು

24 ಶಿವಮಗಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ

3061 ಕುನಿಟಗಿ

3063 ಅಗಸವಳಿೂ

3065 ಗಾಜನ ರು
3067 ಹೆ ಳ್ಲ ರು

3069 ಕಡೆೋಕಲ್

3070 ಕೆ ಮಮನಾಳ್ು
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಶಿವಮಗಿ

ಶಿವಮಗಿ

3074 ಮತ ೂರು

ಶಿವಮಗಿ

3076 ನಧಿಗೆ

ಶಿವಮಗಿ

3078 ರಾಮನಗರ

ಶಿವಮಗಿ

3075 ಮೆೋಲಿನಹನಸವಾಡಿ
3077 ಪ್ಪಳ್ೂಾಂಗೆರೆ

3079 ತಮಮಡಿಹಳಿೂ

ಭದಾರವತಿ

3081 ಅನವೆೋರಿ

3080 ಮಾಂಡಘಟಿ

ಭದಾರವತಿ

3082 ಮೆೈದೆ ಳ್ಲು

ಭದಾರವತಿ

3084 ಸಿದಿಲೋಪುರ

ಭದಾರವತಿ

3086 ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು

ಭದಾರವತಿ

3088 ಅರಬಿಳ್ಚಿ

ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ

3083 ಮಾಂಗೆ ೋಟೆ
3085 ಯಡೆೋಹಳಿೂ

3087 ಕಲಿಲಹಾಳ್

3089 ಕ ಡಿಲಗೆರೆ

ಭದಾರವತಿ

3090 ಕಾಗೆಕೆ ೋಡಮಗೆಿ

ಭದಾರವತಿ

3092 ಅಾಂತರಗಾಂಗೆ

ಭದಾರವತಿ

3094 ಬಾರಾಂದ್ ರು

ಭದಾರವತಿ

3096 sಸಿಾಂಗನಮನೆ

ಭದಾರವತಿ

3098 ಹಿರಿಯ ರು

ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ
ಭದಾರವತಿ

3

3073 ಕುಾಂಚೆೋನಹಳಿೂ

ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ

135

3071 ಕ ಡಿಲ

3072 ಕುಾಂಸಿ

ಶಿವಮಗಿ

2
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ಶಿವಮಗಿ
ಶಿವಮಗಿ

134

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3091 ಅರಳಿಹಳಿೂ

3093 ಮ್ಾವಿನಕೆರೆ
3095 ಕಲಲಹಳಿೂ

3097 ದೆ ಣ್ಬಘಟಿ

ಭದಾರವತಿ

3099 ಹುಣ್ಸೆೋಕಟೆಿ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3101 ಆರಗ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3100 ಆಗುಾಂಬೆ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3102 ಅರÉೂ ೋಹಳಿೂ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3104 ಹÁದಿಗಲುಲ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3103 ದೆೋವಾಂಗಿ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3108 ಮ್ಾಳ್ಳರು

3109 ಮಾಂಡಗದೆದ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3111 ಮುಳ್ುಬಾಗಿಲು

3110 ಮೆೋಗರವಳಿೂ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

3112 ಸಾಲಿಡಿ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3114 ಹಾರೆ ೋಗೆ ಪಪ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3116 ಸಾಲ ರು

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3118 ಕಾಗಿನಲಿಲ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ

3113 ಈಸ ರು
3115 ಹಿತೂಲ

3117 ಹೆ ಸ ರು

3119 ಮ್ಾರವಳಿೂ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3120 ಕಪಪನಹಳಿೂ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3122 ಮತಿೂಕೆ ೋಟೆ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3124 ಬಿಳ್ರ್ಕ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3126 ತೆ ಗಸಿವ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3128 ಮಲೆಲೋನಹಳಿೂ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರ

3121 ಅಾಂಬಾರಗೆ ಪಪ

3123 ತಾಳ್ಗುಾಂದ್

3125 ಸುಣ್ೂದ್ಕೆ ಪಪ
3127 ಉಡಗಣಿ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3129 ಚಿಕಕಜಾಂಬ ರು

ಶಿಕಾರಿಪುರ

3131 ಹರಗುವಳಿೂ

ಶಿಕಾರಿಪುರ
5

3107 ಕೆ ೋಣ್ಾಂದ್ ರು

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

ಶಿಕಾರಿಪುರ

137

3105 ಹೆ ದ್ಲಾ ಅರಳಾಪುರ

3106 ಕನಿಾಂಗಿ

ತಿೋಥವಹಳಿೂ

4
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ತಿೋಥವಹಳಿೂ
ತಿೋಥವಹಳಿೂ

136

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3130 ಬೆೋಗ ರು

ಸೆ ರಬ

3132 ಶ್ಕುನವಳಿೂ

ಸೆ ರಬ

3134 ಭಾರಾಂಗಿ

ಸೆ ರಬ

3136 ಆನವಟ್ಟಿ

ಸೆ ರಬ

3138 ತೆಲಗುಾಂದ್

ಸೆ ರಬ
ಸೆ ರಬ
ಸೆ ರಬ

3133 ಅಗಸನಹಳಿೂ
3135 ಎಣೊೋಕೆ ಪಪ

3137 ಕುಬಟ ರು
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ಸೆ ರಬ

ಸೆ ರಬ

3142 ತತ ೂರು

ಸೆ ರಬ

3144 ಚಾಂದ್ರಗುತಿೂ

ಸೆ ರಬ

3146 ಮ್ಾವಲಿ

ಸೆ ರಬ

3148 ಹೆ ಸಬಾಳೆ

ಸೆ ರಬ
ಸೆ ರಬ

3143 ಉದಿರ

3145 ಹಳೆೋಸೆ ರಬ

3147 ಶಿಗಾಿ

3149 ಉಳ್ವಿ

ಸಾಗರ

3151 ಆನಾಂದ್ಪುರ

3150 ಗುಡವಿ

ಸಾಗರ

3152 ಆವಿನಹಳಿೂ

ಸಾಗರ

3154 ಗ ತಮಪುರ

ಸಾಗರ

3156 ಹಿರೆೋನೆಲ ಲರು

ಸಾಗರ

3158 ಕಾನೆಲ

ಸಾಗರ
ಸಾಗರ
ಸಾಗರ
ಸಾಗರ

3153 ಬರ ರು

3155 ಹೆಗೆ ಿೋಡು

3157 ಹೆ ಸ ರು

3159 ಕೆಳ್ದಿ

ಸಾಗರ

3160 ತಾಳ್ಗುಪಪ

ಸಾಗರ

3162 ತಾಾಗತಿವ

ಸಾಗರ

3164 ಯಡಜ್ಜಗಳೆೋಮನೆ

ಹೆ ಸನಗರ

3166 ಅರಸಾಳ್ು

ಹೆ ಸನಗರ

3168 ಹುಾಂಚ

ಸಾಗರ
ಸಾಗರ
ಸಾಗರ
7

3141 ಕುಪಪಗಡೆಡ

ಸೆ ರಬ
ಸೆ ರಬ

139

3139 ಜಡೆ

3140 ಹರಿೋಶಿ

ಸೆ ರಬ

6
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ಸೆ ರಬ
ಸೆ ರಬ

138

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹೆ ಸನಗರ

3161 ತಲವಾಟ

3163 ತುಮರಿ

3165 ಕೆರೆಕೆ ಪಪ

3167 ಹೆದಾದರಿಪುರ

ಹೆ ಸನಗರ

3169 ಜೆೋನ

ಹೆ ಸನಗರ

3171 ಕಳ್ಳರು

ಹೆ ಸನಗರ
ಹೆ ಸನಗರ

3170 ಖೆೈರಗುಾಂದ್
3172 ಕೆ ೋಡ ರು

93 / 115

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಹೆ ಸನಗರ

1

3173 ಮ್ಾರುತಿೋಪುರ

3174 ಮ ಡುಗೆ ಪಪ

ಹೆ ಸನಗರ

3176 ರಿಪಪನಪೆೋಟೆ

ತುಮಕ ರು

3178 ಅರಕೆರೆ

ಹೆ ಸನಗರ
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ಹೆ ಸನಗರ
ಹೆ ಸನಗರ

25 ತುಮಕ ರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3175 ನಟ ಿರು

3177 ಕೆಾಂಚನಾಲ

ತುಮಕ ರು

3179 ಅರÉಯ ರು

ತುಮಕ ರು

3181 ಊಡಿವಗೆರೆ

ತುಮಕ ರು

3180 ಊರುಕೆರೆ

ತುಮಕ ರು

3182 ಬಿಸಲಹಳಿೂ

ತುಮಕ ರು

3184 ಕೆಸರುಮಡು

ತುಮಕ ರು

3186 ಕೆ ೋರಾ

ತುಮಕ ರು

3188 ನಾಗವಲಿಲ

ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು

3183 ಕೆ.ಪಾಲಸಾಂದ್ರ
3185 ಕೆಸÀೂ ತ ರು

3187 ಗ ಳ್ಳರು

3189 ತಾವರೆಕೆರೆ

ತುಮಕ ರು

3190 ಬುಗುಡನಹಳಿೂ

ತುಮಕ ರು

3192 ಬೆಳ್ಧರ

ತುಮಕ ರು

3194 ಮಲಲಸಾಂದ್ರ

ತುಮಕ ರು

3196 ಸಿದ್ದಗಾಂಗಾ ಮಠ

ತುಮಕ ರು

3198 ಕುರುವೆೋಲು

ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು

3191 ಸಾವಾಂದೆೋನಹಳಿೂ

3193 ಬೆಳ್Áೂ ಳ್ವಿ
3195 ಮಸಕಲ್
3197 ಸಿರಿವರ

3199 ಹಿರೆೋಹಳಿೂ

ತುಮಕ ರು

3200 ಹೆಗೆಿರೆ

ತುಮಕ ರು

3202 ಹೆಬ ಬರು

ತುಮಕ ರು

3204 ಹೆ ಳ್ಕಲುಲ

ತುಮಕ ರು

3206 ಬಿಟಿನಕುರಿಕೆ

ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು
ತುಮಕ ರು

3201 ಹೆತೊೋನಹಳಿೂ

3203 ಹೆ ನುಿಡಿಕೆ
3205 ಚಿಕಕತೆ ಟುಲಕೆರೆ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

3207 ಗಾಂಗೆ ೋನಹಳಿೂ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3209 ಬ ದ್ಗವಿ(ಸಿದ್ದರಬೆಟಿ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3211 ಬೆೈಚಾಪುರ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3208 ಅರ್ಕಕರಾಾಂಪು

3210 ಬುಕಾಕಪಟಿಣ್

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3212 ದೆ ಡಡಸಾಗೆಿರೆ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3214 ಹÉೂ ಳ್ವನಹಳಿೂ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3216 ಕÉೂ ೂ ೋಳಾಲ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3218 ಮಣ್ುವಿನಕುರಿಕೆ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ
ಕೆ ರಟಗೆರೆ
ಕೆ ರಟಗೆರೆ
ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3213 ಹಾಂಚಿಹಳಿೂ

3215 ಹ ಲಿೋಕುಾಂಟೆ

3217 ಕಾಾಮೆೋನಹಳಿೂ

3219 ನೋಲಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ(ಇರಕಸಾಂದ್ರ ಕಾಲೆ ೋನ)

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3220 ಪಾತಗಾನಹಳಿೂ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ

3222 ತುಾಂಬಾಡಿ

ಶಿರಾ

3224 ತಡಕಲ ರು

ಶಿರಾ

3226 ಬರಗ ರು

ಶಿರಾ

3228 ಬೆೋವಿನಹಳಿೂ

ಕೆ ರಟಗೆರೆ
ಕೆ ರಟಗೆರೆ
3
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ತುಮಕ ರು

ಕೆ ರಟಗೆರೆ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಶಿರಾ
ಶಿರಾ

3221 ತÉೂ ೂ ೋವಿನಕೆರೆ

3223 ಎಲೆರಾಾಂಪುರ
3225 ಹುಲಿಕುಾಂಟೆ

3227 ಹಾಂದಿಕುಾಂಟೆ

ಶಿರಾ

3229 ನಾದ್ ರು

ಶಿರಾ

3231 ಹುಣ್ಸೆೋಹಳಿೂ

ಶಿರಾ

3230 ಹೆಾಂದೆ ರೆ

ಶಿರಾ

3232 ತÁವರೆಕೆರೆ

ಶಿರಾ

3234 ಮೆೋಲಕಾಂಟೆ

ಶಿರಾ

3236 ರತಿಸಾಂದ್ರ

ಶಿರಾ

3238 ಮ್ಾನಾಂಗಿ

ಶಿರಾ
ಶಿರಾ
ಶಿರಾ
ಶಿರಾ
ಶಿರಾ

3233 ಮದ್ಲ ರು
3235 ಹೆ ನÀೂ ನಗೆ ಾಂಡನ ಹಳಿೂ
3237 ಯಲಿಯ ರು

3239 ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ

3240 ಚಿಕಕನಹಳಿೂ
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ಶಿರಾ

ಶಿರಾ

3244 ಶಿೋಬಿ

ಶಿರಾ

3246 ಹುಯಲ್್ದೆ ರೆ

ಶಿರಾ

3248 ಬುಕಾಕಪಟಿಣ್

ಶಿರಾ

3245 ಗೆ ೋಪಾಲದೆೋವರಹಳಿೂ
3247 ನೆೋರಳೆೋಗುಡಡ

3249 ರÁಮಲಿಾಂಗಾಪುರ

ಕುಣಿಗಲ್

3251 ಮಡಿಕೆಹಳಿೂ

ಕುಣಿಗಲ್

3250 ಭಕೂರಹಳಿೂ

ಕುಣಿಗಲ್

3252 ಕೆ ತೂಗೆರೆ

ಕುಣಿಗಲ್

3254 ಹುತಿರದ್ುಗವ

ಕುಣಿಗಲ್

3256 ಕೆಾಂಪನಹಳಿೂ

ಕುಣಿಗಲ್

3258 ಹುಲಿಯ ರು ದ್ುಗವ

ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್

3253 ನಾಗಸಾಂದ್ರ

3255 ಯಲಿಯ ರು
3257 ರ್ಕತಾಿಮಾಂಗಲ

3259 ಚ ಡನಕುಪೆಪ

ಕುಣಿಗಲ್

3260 ಉಜಿನ

ಕುಣಿಗಲ್

3262 ಯಡಿಯ ರು

ಕುಣಿಗಲ್

3264 ಹೆರ ರು

ಕುಣಿಗಲ್

3266 ಅಮೃತ ರು

ಕುಣಿಗಲ್

3268 ಹಳೆೋವೂರು

ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್

5

3243 ಭ ಪಸಾಂದ್ರ

ಶಿರಾ

ಕುಣಿಗಲ್

144

3241 ಕಳ್ೂಾಂಬೆಳ್ೂ

3242 ತರ ರು

ಶಿರಾ

4
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ಶಿರಾ
ಶಿರಾ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3261 ಡಿ.ಹೆ ಸಹಳಿೂ

3263 ಕಗೆಿರೆ

3265 ಕೆ ಪಪ

3267 ಸಾಂತೆ ಮ್ಾವತ ೂರು

ಕುಣಿಗಲ್

3269 ಯಡವಾಣಿ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3271 ಯಳ್ನಡು ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3270 ಹುಳಿಯಾರು ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3272 ತಿಮ್ಾಲಪುರ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3274 ಗಾಣ್ಧಾಳ್ು ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3273 ಕೆಾಂಕೆರೆ ತಾ.ಪಾಂ
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ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3275 ಹೆ ಯಸಲಕಟೆಿ ತಾ.ಪಾಂ

3276 ತಿಮಮನಹಳಿೂ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3278 ಕಾಂದಿಕೆರೆ ತಾ.ಪಾಂ

3277 ತಿೋಥವಪುರ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3279 ಮ್ಾಳಿಗೆೋಹಳಿೂ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3281 ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3280 ಹೆ ನೆಿೋಭಾಗಿ ತಾ ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3282 ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3284 ಮತಿೂಘಟಿ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3286 ಹಾಂದ್ನಕೆರೆ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ

3288 ದ್ಸ ಡಿ ತಾ.ಪಾಂ

ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ
ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ
ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ
6
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ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ
ಚಿಕಕನಾಯಕನಹಳಿೂ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಗುಬಿಬ

3283 ಕುಪೂಪರು ತಾ.ಪಾಂ

3285 ಬರಗ ರು ತಾ.ಪಾಂ

3287 ದೆ ಡಡಎಣೊೋಗೆರೆ ತಾ.ಪಾಂ

3289 ಅಡಗ ರು

ಗುಬಿಬ

3290 ಅಳಿಲುಘಟಿ

ಗುಬಿಬ

3292 ಬಿದ್ರೆ

ಗುಬಿಬ

3294 ಚೆೋಳ್ಳರು

ಗುಬಿಬ

3296 ಹಾಗಲವಾಡಿ

ಗುಬಿಬ

3298 ಹಿಾಂಡಸಗೆರೆ

ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ

3291 ಅಾಂಕಸಾಂದ್ರ

3293 ಚಾಂದ್ರಶೆೋಖರಪುರ
3295 ದೆ ಡಡಗುಣಿ

3297 ಹೆೋರ ರು

ಗುಬಿಬ

3299 ಜ್ಜ.ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಗುಬಿಬ

3301 ಇಡಗ ರು

ಗುಬಿಬ

3300 ಹೆ ಸಕೆರೆ

ಗುಬಿಬ

3302 ಇರಕಸಾಂದ್ರ

ಗುಬಿಬ

3304 ಕಲ ಲರು

ಗುಬಿಬ

3306 ಕೆ ಾಂಡಿಲ

ಗುಬಿಬ

3308 ಕುನಾಿಲ

ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ

3303 ಕಡಬ

3305 ಎಸ್.ಕೆ ಡಗಿೋಹಳಿೂ

3307 ಕೆ ಪಪ
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3309 ಮ್ಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಗುಬಿಬ

3311 ಮ ಕನಹಳಿೂ ಪಟಿಣ್

3312 ನಟ ಿರು

ಮಧುಗಿರಿ

3314 ದೆ ಡೆಡೋರಿ

ಮಧುಗಿರಿ

3316 ಸಜೆಿಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಮಧುಗಿರಿ

3318 ಸಿದಾದಪುರ

ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ

3315 ಬಡವನಹಳಿೂ

3317 ಕವಣ್ದಾಲ

3319 ಮರುವೆೋಕೆರೆ

3320 ಬಿಜವರ

ಮಧುಗಿರಿ

3322 ಕೆ ೋಡಾಲಪುರ

ಮಧುಗಿರಿ

3324 ಚಿಕಕಮ್ಾಲ ರು

ಮಧುಗಿರಿ

3326 ಕೆ ಡಿಗೆೋನಹಳಿೂ

ಮಧುಗಿರಿ

3328 ದೆ ಡಡಮ್ಾಲ ರು

ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ

3321 ಕೆ ಟಗಾಲವಹಳಿೂ

3323 ಗೆ ಾಂದಿಹಳಿೂ
3325 ಬಾಾಲಾ

3327 ಕಡಗತ ೂರು

ಮಧುಗಿರಿ

3329 ಸುದೆದೋಕುಾಂಟೆ

ಮಧುಗಿರಿ

3331 ತಿಪಾಪಪುರ

ಮಧುಗಿರಿ

3330 ಗರಣಿ

ಮಧುಗಿರಿ

3332 ಇಟಕದಿಬಬನಹಳಿೂ

ಮಧುಗಿರಿ

3334 ಬೆೋಡತ ೂರು

ಮಧುಗಿರಿ

3336 ಹೆ ಸಕೆರೆ

ಪಾವಗಡ

3338 ಅರಸಿೋಕೆರೆ

ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ
8

3313 ನಲ ಲರು

ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ

147

3310 ಮ ಗನಾಯಕನ ಕೆ ೋಟೆ

ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ
7
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ಗುಬಿಬ
ಗುಬಿಬ

146

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಪಾವಗಡ

3333 ಚಿಕಕದಾಳ್ವಟಿ
3335 ಮಿಡಿಗೆೋಶಿ

3337 ನೆೋರಳೆಕೆರೆ

3339 ಬಾಾಡನ ರು

ಪಾವಗಡ

3340 ಚನಿಕೆೋಶ್ವಪುರ

ಪಾವಗಡ

3342 ಗೆ ಲಲನಕುಾಂಟೆ

ಪಾವಗಡ

3341 ದೆ ಮಮತಮರಿ
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ಪಾವಗಡ

3343 ಗುಜಿನಡು

3344 ಕಾಮನದ್ುಗವ (ನೋಲಮಮನಹಳಿೂ)

ಪಾವಗಡ

3346 ಕೆ ೋಟಗುಡಡ

ಪಾವಗಡ

3348 ನಾಗಲಮಡಿಕೆ

ಪಾವಗಡ

3345 ಕೆ ಾಂಡೆೋತಿಮಮನಹಳಿೂ

3347 ಮರಿದಾಸನಹಳಿೂ

ಪಾವಗಡ

3349 ಪಳ್ವಳಿೂ

ಪಾವಗಡ

3351 ಪೊನಿಸಮುದ್ರ

ಪಾವಗಡ

3350 ಪಾವಗಡ ಗಾರಮ್ಾಾಂತರ(ರೆ ಪಪ)

ಪಾವಗಡ

3352 ಪೊೋತಗಾನಹಳಿೂ

ಪಾವಗಡ

3354 ಶೆೈಲಾಪುರ

ಪಾವಗಡ

3356 ತಿರುಮಣಿ

ಪಾವಗಡ

3358 ವೆಾಂಕಟಾಪುರ

ಪಾವಗಡ
ಪಾವಗಡ
ಪಾವಗಡ
ಪಾವಗಡ
9
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ಪಾವಗಡ
ಪಾವಗಡ
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ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3353 ಕಣಿವೆೋನಹಳಿೂ
3355 ಸಿದಾದಪುರ

3357 ವದ್ನಕಲುಲ

3359 ವೆೈ.ಎನ್.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ

ತಿಪಟ ರು

3360 ಬಳ್ುವನೆೋರಲು

ತಿಪಟ ರು

3362 ಮ್ಾದಿೋಹಳಿೂ

ತಿಪಟ ರು

3364 ಹಾಲುಕರಿಕೆ

ತಿಪಟ ರು

3366 ಕರಡಿ

ತಿಪಟ ರು

3368 ಬಿಳಿಗೆರೆ

ತಿಪಟ ರು
ತಿಪಟ ರು
ತಿಪಟ ರು
ತಿಪಟ ರು

3361 ಹÉೂ ನಿವಳಿೂ

3363 ಸಾಥವವಳಿೂ

3365 ಈಡೆೋನಹಳಿೂ
3367 ರ್ಕಬಬನಹಳಿೂ

ತಿಪಟ ರು

3369 ಕುಡುವನಘಟಿ

ತಿಪಟ ರು

3371 ದ್ಸರಿೋಘಟಿ

ತಿಪಟ ರು

3370 ರಾಂಗಾಪುರ

ತಿಪಟ ರು

3372 ತಡಸ ರು

ತಿಪಟ ರು

3374 ನೆ ಣ್ವಿನಕೆರೆ

ತಿಪಟ ರು

3376 ಗುಾಂಗುರುಮೆಳೆ

ತಿಪಟ ರು
ತಿಪಟ ರು

3373 ಈಚನ ರು
3375 ಬಜಗ ರು
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10

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

3377 ಅಮಮಸಾಂದ್ರ ರ ರಲ್

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3379 ಭೆೈತರಹೆ ಸಹಳಿೂ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3381 ದ್ಾಂಡಿನಶಿವರ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3380 ದ್ಬೆಬೋಘಟಿ

3382 ಗೆ ೋಣಿತುಮಕ ರು

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3384 ಕೆ ಡಗಿೋಹಳಿೂ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3386 ಮಲಾಲಘಟಿ ಅಮ್ಾನಕೆರೆ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3388 ಮ್ಾಯಸಾಂದ್ರ

ತುರವೆೋಕೆರೆ
ತುರವೆೋಕೆರೆ
ತುರವೆೋಕೆರೆ

3383 ಕಣ್ತ ರು
3385 ಕೆ ಾಂಡಜ್ಜಿ

3387 ಮಣೆಚಾಂಡ ರು

3389 ಮುನಯ ರು

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3390 ಸಾಂಪ್ಪಗೆ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

3392 ಮ್ಾವಿನಕೆರೆ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3394 ಶಿರ ರು-2

ಕುಾಂದಾಪುರ

3396 ಯಡೂರೆ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3398 ಉಪುಪಾಂದ್

ತುರವೆೋಕೆರೆ
1

3378 ಬಾಣ್ಸಾಂದ್ರ

ತುರವೆೋಕೆರೆ
ತುರವೆೋಕೆರೆ
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ತುರವೆೋಕೆರೆ

ತುರವೆೋಕೆರೆ

26 ಉಡುಪ್ಪ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ

3391 ವಡವನಘಟಿ

3393 ಶಿರ ರು-1
3395 ಪಡುವರಿ

3397 ಬೆೈಾಂದ್ ರು

3399 ಬಿಜ ರು

ಕುಾಂದಾಪುರ

3400 ಕೆ ಲ ಲರು

ಕುಾಂದಾಪುರ

3402 ಕಾಂಬದ್ಕೆ ೋಣೆ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3404 ಮರವಾಂತೆ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3406 ಆಲ ರು

ಕುಾಂದಾಪುರ

3408 ಗಾಂಗೆ ಳಿೂ

ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ

3401 ಕಾಲೆ ೂೋಡು

3403 ರ್ಕರಿಮಾಂಜೆೋಶ್ವರ
3405 ನಾಡ

3407 ತಾರಸಿ

3409 ವಾಂಡೆಸ

3410 ಕಕುವಾಂಜೆ
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ಕುಾಂದಾಪುರ

3411 ಹಳಿೂಹೆ ಳೆ

3412 ಸಿದಾದಪುರ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3414 ಕಾವಾರಡಿ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3416 ತಲ ಲರು

ಕುಾಂದಾಪುರ

3418 ಬಸ ರರು

ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ

3413 ಆಜ್ಜರ

3415 ಹೆಮ್ಾಮಡಿ

3417 ಶ್ಾಂಕರನಾರಾಯಣ್

3419 ಕೆ ೋಣಿ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3420 ಕೆ ೋಟೆೋಶ್ವರ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3422 ಬಿೋಜಾಡಿ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3424 ಬೆೋಳ್ಳರು

ಕುಾಂದಾಪುರ

3426 ಮಳ್ಹಳಿೂ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3428 ಅಮ್ಾಸೆಬೆೈಲು

ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ

2
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ಕುಾಂದಾಪುರ
ಕುಾಂದಾಪುರ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3421 ಹಾಂಗಳ್ಳರು

3423 ಕುಾಂಭಾಶಿ

3425 ಕಾಳಾವರ
3427 ಹಾದ್ವಳಿೂ ಮಾಂಡಳಿೂ

ಕುಾಂದಾಪುರ

3429 ಬೆಳೆವ

ಉಡುಪ್ಪ

3431 ಮಣ್ ರು

ಉಡುಪ್ಪ

3430 ಕೆ ೋಟ

ಉಡುಪ್ಪ

3432 ಐರೆ ೋಡಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3434 ಸಾಾಬರಕಟೆಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3436 ಕಾಡ ರು

ಉಡುಪ್ಪ

3438 ನಾಲ ಕರು

ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ

3433 ಬಾಕ ವರು
3435 ಮಾಂದ್ತಿವ

3437 ಶಿರಿಯಾರ

3439 ಕೆ ಕಕಣೆವ

ಉಡುಪ್ಪ

3440 ಚೆೋಕಾವಡಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3442 ಬೆೈರಾಂಪಳಿೂ

ಉಡುಪ್ಪ

3444 ಚಾಾಂತಾರು

ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ

3441 ಪೆಡ ವರು

3443 ನೋಲಾವರ
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ಉಡುಪ್ಪ

3445 ವಾರಾಂಬಳಿೂ

3446 ಹಾರಾಡಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3448 ಕಲಾಾಣ್ಪುರ

3447 ಉಪೂಪರು

ಉಡುಪ್ಪ

3449 ತೆ ೋನೆಸ

ಉಡುಪ್ಪ

3451 ನಡಾಂಬ ರು

ಉಡುಪ್ಪ

3450 ತೆಾಂಕನಡಿಯ ರು

ಉಡುಪ್ಪ

3452 ಕಡೆೋಕಾರು

ಉಡುಪ್ಪ

3454 ಬಡಗಬೆಟುಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3456 ಹಿರಿಯಡಕ

ಉಡುಪ್ಪ

3458 ಮಣಿಪುರ

ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ

3453 ಉದಾಾವರ
3455 ಅಾಂಜಾರು

3457 ಅಲೆವೂರು

3459 ಬೆಳೊ

ಉಡುಪ್ಪ

3460 ಶಿವವ

ಉಡುಪ್ಪ

3462 ಕಟಪಾಡಿ

ಉಡುಪ್ಪ

3464 ಕಳ್ತ ೂರು

ಉಡುಪ್ಪ

3466 ಉಚಿಚಲ್

ಉಡುಪ್ಪ

3468 ಪಡುಬಿದಿರ

ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ

3461 ಶ್ಾಂಕರಪುರ

3463 ಕೆ ೋಟೆ

3465 ಮುದ್ರಾಂಗಡಿ
3467 ಎಲ ಲರು

ಉಡುಪ್ಪ

3469 ಫಲಿಮ್ಾರು

ಕಾಕವಳ್

3471 ಚಾರಾ

ಉಡುಪ್ಪ
3
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ಉಡುಪ್ಪ
ಉಡುಪ್ಪ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3470 ಹೆಜಮ್ಾಡಿ

ಕಾಕವಳ್

3472 ನಾಡಾಪಲು

ಕಾಕವಳ್

3474 ಮುದಾರಡಿ

ಕಾಕವಳ್

3476 ಮಣೆವ

ಕಾಕವಳ್

3478 ಮ್ಾಳ್

ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್

3473 ಹೆಬಿರ

3475 ವರಾಂಗ

3477 ಹಿಗಾವನ
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3479 ಮುಡಾರು

ಕಾಕವಳ್

3481 ಈದ್ು

3482 ಮಿಯಾರು

ಕಾಕವಳ್

3484 ಮುಾಂಡ ಕರು

ಕಾಕವಳ್

3486 ನಟೆಿ

ಕಾಕವಳ್

3488 ಕುಕುಕಾಂದ್ ರು

ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್
1

3485 ಬೆಳ್ಮಣ್

3487 ಬೆ ೋಳ್

3489 ಎಲವಪಾಡಿ

3490 ಕಲಾಾ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3492 ಅಲಗೆೋರಿ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3494 ಬೆಳ್ಾಂಬಾರ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3496 ಬೆಳ್ಸೆ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3498 ಬೆ ಬುರವಾಡ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ
ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3491 ಅಗಸ ರ

3493 ಅವಸಾವ

3495 ಬೆೋಲೆೋಕೆೋರಿ
3497 ಭಾವಿಕೆೋರಿ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3499 ಹಿಲ ಲರು

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

3501 ಶೆಟಗೆೋರಿ

ಅಾಂಕೆ ೋಲ
2

3483 ಸಾಣ್ ರು

ಕಾಕವಳ್

ಅಾಂಕೆ ೋಲ

154

3480 ನಲ ಲರು

ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್
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ಕಾಕವಳ್
ಕಾಕವಳ್

27 ಉತೂರ ಕನಿಡ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3500 ಸಗಡಗೆೋರಿ

ಕುಮಟ

3502 ಅಳ್ಕೆ ೋಡ

ಕುಮಟ

3504 ದೆೋವಗಿರಿ

ಕುಮಟ

3506 ಹನೆೋಹಳಿೂ

ಕುಮಟ

3508 ಹಿರೆೋಗುತಿೂ

ಕುಮಟ
ಕುಮಟ
ಕುಮಟ

3503 ಬಾಡ

3505 ಗೆ ೋಕಣ್ವ

3507 ಹೆಗಡೆ

ಕುಮಟ

3509 ಕಾಗಾಲ

ಕುಮಟ

3511 ಮಿಜಾವನ

ಕುಮಟ
ಕುಮಟ

3510 ಕೆ ಡಕಣಿ

3512 ಮ ರ ರು
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ಕುಮಟ
155

3

ಹೆ ನಾಿವರ

3516 ಹಳ್ದಿೋಪುರ

ಹೆ ನಾಿವರ

3518 ಕಡೆಲ

ಹೆ ನಾಿವರ

3517 ಹೆರಾಂಗಡಿ

3519 ಕಡತೆ ೋಕ

3520 ಕರ್ಕವ

ಹೆ ನಾಿವರ

3522 ಕೆಳ್ಗಿನ ರು

ಹೆ ನಾಿವರ

3524 ಮಹಿಮೆ

ಹೆ ನಾಿವರ

3526 ಮಾಂರ್ಕ-2

ಹೆ ನಾಿವರ

3528 ಮುಗಾವ

ಹೆ ನಾಿವರ
ಹೆ ನಾಿವರ
ಹೆ ನಾಿವರ

3521 ಕಾಸರಕೆ ೋಡ

3523 ಕೆ ಡಾಣಿ
3525 ಮಾಂರ್ಕ-1

3527 ಮ್ಾವಿನಕುವಾವ

ಹೆ ನಾಿವರ

3529 ನಗರಬಸಿೂಕೆೋರಿ

ಸಿದಾದಪುರ

3531 ಹಲಗೆೋರಿ

ಸಿದಾದಪುರ

3530 ಬಿಳ್ಗಿ

ಸಿದಾದಪುರ

3532 ಹಾಸಿವಕಟಾಿ

ಸಿದಾದಪುರ

3534 ಹೆಗಿರಣೆ

ಸಿದಾದಪುರ

3536 ಕಾಾಂವಚ ರು

ಸಿದಾದಪುರ

3538 ಕಾಾದ್ಗಿ

ಸಿದಾದಪುರ
ಸಿದಾದಪುರ
ಸಿದಾದಪುರ
ಸಿದಾದಪುರ
5

3515 ಬಳ್ಕ ರ

ಹೆ ನಾಿವರ
ಹೆ ನಾಿವರ

157

3513 ವಾಲಗಳಿೂ

3514 ಸಾಂತೆಗುಳಿ

ಹೆ ನಾಿವರ

4
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ಕುಮಟ

ಹೆ ನಾಿವರ
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3533 ಹಸರಗೆ ೋಡ
3535 ಇಟಗಿ

3537 ಕೆ ೋಲಸಿಸಿವ

3539 ಮನಮನೆ

ಸಿದಾದಪುರ

3540 ತಾರೆಹಳಿೂ ಕಾನ ಸರ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3542 ಹುನಗುಾಂದ್

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3544 ನಾಂದಿಕಟಾಿ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3546 ಚಿಗಳಿೂ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ
ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ
ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3541 ಬಾಚಣ್ರ್ಕ

3543 ಇಾಂದ್ ರ
3545 ಚ ಡಳಿೂ
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3547 ಗುಾಂಜಾವತಿ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3549 ಕೆ ೋಡಾಂಬಿ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

3551 ಮಳ್ಗಿ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ
6

ಜೆ ೋಯಡ

3554 ಅವೆೋಡಾ

ಜೆ ೋಯಡ

3556 ಕಲಾಂಬುಲಿ

ಜೆ ೋಯಡ

3558 ಜೆ ೋಯಡಾ

ಜೆ ೋಯಡ

ಜೆ ೋಯಡ

3555 ಬಜಾರಕುಣ್ಾಂಗ

3557 ಜಗಲಬೆೋಟ

3559 ಕಾತೆೋಲಿ

3560 ನಾಂದಿಗದೆದ

ಜೆ ೋಯಡ

3562 ರಾಮನಗರ

ಭಟಕಳ್

3564 ಬೆೋಾಂಗೆರ

ಭಟಕಳ್

3566 ಕಾಯಕಣಿ

ಭಟಕಳ್

3568 ಬೆೈಲ ರ

ಭಟಕಳ್
ಭಟಕಳ್
ಭಟಕಳ್

3561 ಪರಧಾನ

3563 ಬೆಳ್ಕೆ

3565 ಹೆಬಳೆ

3567 ಮ್ಾರುಕೆೋರಿ

ಭಟಕಳ್

3569 ಮ್ಾವಳಿೂ-1

ಭಟಕಳ್

3571 ಮುಾಂಡಳಿೂ

ಭಟಕಳ್

3570 ಮ್ಾವಳಿೂ-2

ಭಟಕಳ್

3572 ಶಿರಾಲಿ

ಭಟಕಳ್

3574 ಯಲವಡಿಕವೂರ

ಹಳಿಯಾಳ್

3576 ಮದ್ನಳಿೂ

ಹಳಿಯಾಳ್

3578 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೆ ಪಪ

ಭಟಕಳ್
8

3553 ಅಸು

ಜೆ ೋಯಡ
ಜೆ ೋಯಡ

160

3550 ಪಾಳಾ

3552 ಅಖೆೋತಿ

ಜೆ ೋಯಡ

7

3548 ಕಾತ ರ

ಜೆ ೋಯಡ

ಜೆ ೋಯಡ

159

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ
ಮುಾಂಡಗೆ ೋಡ

158

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್

3573 ಮುಟಿಳಿೂ

3575 ತೆೋರಗಾಾಂವ

3577 ಮಾಂಗಳ್ವಾಡ

3579 ಮುಕವವಾಡ

3580 ಬುಜುರಕಾಂಚನಳಿೂ
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ಹಳಿಯಾಳ್

9

ಕಾರವಾರ

3586 ಅಮದ್ಳಿೂ

ಕಾರವಾರ
ಕಾರವಾರ

3588 ಚಿತಾೂಕುಲಾ

3589 ದೆೋವಳ್ಮರ್ಕಕ

ಕಾರವಾರ

3592 ಕಡವಾಡ

ಕಾರವಾರ

3594 ಮಲಾಲಪುರ

ಕಾರವಾರ

3596 ವೆೈಲವಾಡಾ

ಶಿರಸಿ

3598 ಬನವಾಸಿ

ಕಾರವಾರ
ಶಿರಸಿ
ಶಿರಸಿ

3591 ಗೆ ೋಟೆಗಾಳಿ

3593 ಮ್ಾಜಾಳಿ

3595 ಮುಡಗೆೋರಿ

3597 ಬದ್ನಗೆ ೋಡ

3599 ಬಿಸಲಕೆ ಪಪ

ಶಿರಸಿ

3600 ಸುಗಾವಿ

ಶಿರಸಿ

3602 ಹುಲೆೋಕಲ್

ಶಿರಸಿ

3604 ಜಾನಮನೆ

ಶಿರಸಿ

3606 ಶಿವಳಿೂ (ಹೆಗಡೆಕಟಾಿ)

ಶಿರಸಿ

3608 ಯಡಳಿೂ

ಶಿರಸಿ
ಶಿರಸಿ
ಶಿರಸಿ
ಶಿರಸಿ

11

3587 ಚೆಾಂಡಿಯಾ

3590 ಘಾಡಸಾಯ

ಕಾರವಾರ

163

3583 ಅಾಂಬಿಕಾನಗರ
3584 ಅಾಂಬೆೋವಾಡಿ
3585 ಯಡೆ ೋಗಾ

ಕಾರವಾರ
ಕಾರವಾರ

10

3581 ಕಾವಲವಾಡ

3582 ತಟ್ಟಿಗೆೋರಿ

ಕಾರವಾರ

162

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್
ಹಳಿಯಾಳ್
161

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3601 ಇಸಳ್ಳರು

3603 ಇಟಗುಳಿ

3605 ಹುಣ್ಸೆಕೆ ಪಾಪ
3607 ವಾನಳಿೂ

ಶಿರಸಿ

3609 ದೆ ಡಿಳಿೂ

ಯಲಾಲಪುರ

3611 ಇಡಗುಾಂದಿ

ಯಲಾಲಪುರ

3610 ಆನಗೆ ೋಡ

ಯಲಾಲಪುರ

3612 ಕಾಂಪ್ಪಲ (ಮಾಂಚಿಕೆೋರಿ)

ಯಲಾಲಪುರ

3614 ರ್ಕರವತಿೂ

ಯಲಾಲಪುರ

3613 ಕಣಿೂಗೆೋರಿ
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ಯಲಾಲಪುರ

1

ಯಲಾಲಪುರ

3618 ನಾಂದೆ ಳಿೂ

3619 ಶಿಗೆೋಮನೆ ಉಮಮಚಗಿ

3620 ವಜರಳಿೂ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3622 ಮುದೆದೋನಹಳಿೂ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3624 ದೆ ಡಡಮರಳಿ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3626 ಗೆ ಲಲಹಳಿೂ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3628 ಮಾಂಚನಬಲೆ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ
ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3621 ಅಗಲಗುರ್ಕವ

3623 ದಿಬ ಬರು

3625 ದೆ ಡಡಪಾಾಯಲಗುರ್ಕವ

3627 ಹೆ ಸಹುಡಾ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3629 ಮಾಂಡಿಕಲುಲ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3631 ಪೆರೆೋಸಾಂದ್ರ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3630 ನಾಂದಿ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3632 ಪಟೆರೋನಹಳಿೂ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

3634 ತಿಪೆಪೋನಹಳಿೂ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3636 ಅಲಕಾಪುರ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3638 ತರಿದಾಳ್ು

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ
ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ
2

3617 ಮ್ಾವಿನಮನೆ (ಮಲವಳಿೂ)

ಯಲಾಲಪುರ

ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

165

3615 ಕುಾಂದ್ರಗಿ

3616 ಮದ್ನ ರ (ಹುಣ್ಶೆಟ್ಟಿಕೆ ಪಪ)

ಯಲಾಲಪುರ
164

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಯಲಾಲಪುರ
ಯಲಾಲಪುರ

28 ಚಿಕಕಬಳಾೂಪುರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3633 ಪೊೋಶೆಟ್ಟಿಿಹಳಿೂ
3635 ಹಾರೆ ೋಬಾಂಡೆ
3637 ಅಲಿೋಪುರ

3639 ಚಿಕಕಕುರುಗೆ ೋಡು

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3640 ಚೆ ೋಳ್ಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3642 ಗಾಂಗಸಾಂದ್ರ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3644 ಹೆ ಸ ರು

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3646 ಇಡಗ ರು

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3648 ಕುರ ಡಿ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3641 ದಾರಿನಾಯಕನಪಾಳ್ಾ

3643 ಗೆದ್ರೆ

3645 ಹುದ್ುಗ ರು
3647 ಕಾದ್ಲವೆೋಣಿ
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3649 ಕುಾಂಟಚಿಕಕನಹಳಿೂ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3651 ಮಿಣ್ಕನಗುರ್ಕವ

3652 ಮೆೋಳಾಾ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3654 ನಕಕಲಹಳಿೂ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3656 ಪುರ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3658 ತೆ ಾಂಡೆೋಬಾವಿ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3655 ನಾಮಗೆ ಾಂಡುಲ
3657 ಶಾಾಾಂಪುರ

3659 ವರವಣಿ

3660 ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿೂ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3662 ಬಿಳ್ಳೂರು

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3664 ಚೆೋಳ್ಳರು

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3666 ಗೆ ತವಪಲಿಲ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3668 ಪುಲಿಗಲ್

ಬಾಗೆೋಪಲಿ
ಬಾಗೆೋಪಲಿ
ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3661 ವಿದ್ುರಾಶ್ವತಥ

3663 ಚಾಕವೆೋಲು
3665 ದೆೋವರಗುಡಿಪಲಿಲ

3667 ಗ ಳ್ಳರು

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3669 ಕೆ ತೂಕೆ ೋಟೆ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3671 ನಲಲಪರೆಡಿಡಪಲಿಲ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3670 ಮಿಟೆಿೋಮರಿ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3672 ಪರಗೆ ೋಡು

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3674 ಪೊೋಲಿನಾಯಕನಪಲಿಲ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ

3676 ಯಲಲಾಂಪಲಿಲ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3678 ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿೂ

ಬಾಗೆೋಪಲಿ
ಬಾಗೆೋಪಲಿ
ಬಾಗೆೋಪಲಿ
4

3653 ನಗರಗೆರೆ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

167

3650 ಮಾಂಚೆೋನಹಳಿೂ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು
ಗ ರಿಬಿದ್ನ ರು

166

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3673 ಪಾತಪಾಳ್ಾ

3675 ಸೆ ೋಮನಾಥಪುರ

3677 ಪಾಳ್ಾಕೆರೆ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3679 ಚೆಾಂಡ ರು

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3681 ಹಾಂಪಸಾಂದ್ರ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ
ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3680 ದೆ ಡಡನೆಾಂಚಲುವ
3682 ಕಾಟೆೋನಹಳಿೂ
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ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3686 ಉಲೆ ಲೋಡು

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

3688 ಎಲೆ ಲೋಡು

ಶಿಡಲಘಟಿ

3687 ವಲವಕೆ ಾಂಡ

3689 ಅಬ ಲಡು

3690 ಆನ ರು

ಶಿಡಲಘಟಿ

3692 ಭಕೂರಹಳಿೂ

ಶಿಡಲಘಟಿ

3694 ದೆೋವರಮಳ್ಳೂರು

ಶಿಡಲಘಟಿ

3696 ಗಾಂಜ್ಜಗುಾಂಟೆ

ಶಿಡಲಘಟಿ

3698 ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ

ಶಿಡಲಘಟಿ
ಶಿಡಲಘಟಿ
ಶಿಡಲಘಟಿ

3691 ಬಶೆಟಿಹಳಿೂ

3693 ಚಿೋಮಾಂಗಲ

3695 ದಿಬ ಬರಹಳಿೂ

3697 ಹಾಂಡಿಗನಾಳ್

ಶಿಡಲಘಟಿ

3699 ಜಾಂಗಮಕೆ ೋಟೆ

ಶಿಡಲಘಟಿ

3701 ಪಲಿಲಚೆಲುವ

ಶಿಡಲಘಟಿ

3700 ಮೆೋಲ ರು

ಶಿಡಲಘಟಿ

3702 ಸಾದ್ಲಿ

ಶಿಡಲಘಟಿ

3704 ತುಮಮನಹಳಿೂ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3706 ಆನ ರು

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3708 ಚಿನಿಸಾಂದ್ರ

ಶಿಡಲಘಟಿ
ಶಿಡಲಘಟಿ
6

3685 ತಿರುಮಣಿ

ಶಿಡಲಘಟಿ
ಶಿಡಲಘಟಿ

169

3683 ಪೊೋಲಾಂಪಲಿಲ

3684 ಸೆ ೋಮೆೋನಹಳಿೂ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ
5

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಗುಡಿಬಾಂಡೆ
ಗುಡಿಬಾಂಡೆ

168

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3703 ಈ ತಿಮಮಸಾಂದ್ರ
3705 ಕುಾಂಭಿಗಾನಹಳಿೂ
3707 ಬುರುಡುಗುಾಂಟೆ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3709 ಚಿಲಕಲನೆೋಪುವ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3711 ಕೆೈವಾರ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3710 ಇರಗಾಂಪಲಿಲ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3712 ಕಲಲಹಳಿೂ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3714 ಕೆ ೋನಪಲಿಲ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3716 ಕುರಬ ರು

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3713 ಕೆಾಂಚಾಲವಹಳಿೂ
3715 ಕಾಗತಿ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

3717 ಮುಾಂಗಾನಹಳಿೂ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3719 ಭ ಮಿಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

3720 ಊಲವಾಡಿ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3722 ಶೆಟ್ಟಿಹಳಿೂ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3724 ಉಪಪರಪೆೋಟೆ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3726 ಯನಮಲಪಾಡಿ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

3728 ಪೆರಮ್ಾಚನಹಳಿೂ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
1

3723 ತಳ್ಗವಾರ

3725 ಯಗವಕೆ ೋಟೆ

3727 ಏನಗದ್ಲೆ

3729 ಮಾಂಚನಾಯಕನಹಳಿೂ

ರಾಮನಗರ

3731 ಭೆೈರಮಾಂಗಲ

ರಾಮನಗರ

3730 ಬನಿಕುಪೆಪ(ಬಿ)

ರಾಮನಗರ

3732 ಸುಗಿನಹಳಿೂ

ರಾಮನಗರ

3734 ಬಸವನಪುರ

ರಾಮನಗರ

3736 ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ

ರಾಮನಗರ

3738 ಜಾಲಮಾಂಗಲ

ರಾಮನಗರ
ರಾಮನಗರ
ರಾಮನಗರ

3733 ಹರಿಸಾಂದ್ರ

3735 ಗೆ ೋಪಹಳಿೂ
3737 ಕ ಟಗಲ್

3739 ಚನಿಮ್ಾನಹಳಿೂ

ರಾಮನಗರ

3740 ಹುಣ್ಸನಹಳಿೂ

ರಾಮನಗರ

3742 ಬನಿಕುಪೆಪ(ಕೆೈ)

ಚನಿಪಟಿಣ್

3744 ಬೆೋವೂರು

ಚನಿಪಟಿಣ್

3746 ಹೆಚ್ ಬಾಾಡರಹಳಿೂ

ಚನಿಪಟಿಣ್

3748 ಹೆ ಾಂಗನ ರು

ರಾಮನಗರ
2

3721 ಸಾಂತೆೋಕಲಲಹಳಿೂ

ರಾಮನಗರ

ರಾಮನಗರ

171

3718 ಮುರಗಮಲಲ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

170

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚಿಾಂತಾಮಣಿ
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ

29 ರಾಮನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್

3741 ಕೆೈಲಾಾಂಚ

3743 ಅಕ ಕರು
3745 ಭ ಹಳಿೂ

3747 ದೆೋವರಹೆ ¸ಹÀಳಿೂ

3749 ಇಗಿಲ ರು

3750 ಕೆ ೋಡಾಂಬಹಳಿೂ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಚನಿಪಟಿಣ್

ಚನಿಪಟಿಣ್

3754 ಮುದ್ುಗೆರೆ

ಚನಿಪಟಿಣ್

3756 ಸೆ ೋಗಾಲ

ಚನಿಪಟಿಣ್

3758 ತಿಟಿಮ್ಾರನಹಳಿೂ

ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್

3755 ನಾಗವಾರ
3757 ತಗಚಗೆರೆ

3759 ವಾಂದಾರಗುಪೆಪ

3760 ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪುರ

ಮ್ಾಗಡಿ

3762 ಬಾಚೆೋನಹಟ್ಟಿ

ಮ್ಾಗಡಿ

3764 ಚಕರಭಾವಿ

ಮ್ಾಗಡಿ

3766 ಚಿಕಕಮುದಿಗೆರೆ

ಮ್ಾಗಡಿ

3768 ಗುಡೆೋಮ್ಾರನಹಳಿೂ

ಮ್ಾಗಡಿ
ಮ್ಾಗಡಿ
ಮ್ಾಗಡಿ

3761 ಎಲೆತೆ ೋಟದ್ಹಳಿೂ

3763 ಬಾಣ್ವಾಡಿ
3765 ಚಿಕಕಹಳಿೂ

3767 ಬಿಸ ಕರು

ಮ್ಾಗಡಿ

3769 ಹಾಂಚಿಕುಪೆಪ

ಮ್ಾಗಡಿ

3771 ಹುಲಿಕಲುಲ

ಮ್ಾಗಡಿ

3770 ಹತಿವ

ಮ್ಾಗಡಿ

3772 ಕಲಾಾ

ಮ್ಾಗಡಿ

3774 ಮ್ಾಡಬಾಳ್

ಮ್ಾಗಡಿ

3776 ನಾರಸಾಂದ್ರ

ಮ್ಾಗಡಿ

3778 ಸೆ ೋಲ ರು

ಮ್ಾಗಡಿ
ಮ್ಾಗಡಿ
ಮ್ಾಗಡಿ

4

3753 ಮತಿೂೋಕೆರೆ

ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್

173

3751 ಮಳ್ಳರು

3752 ಮಳ್ಳರುಪಟಿಣ್

ಚನಿಪಟಿಣ್

3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಚನಿಪಟಿಣ್
ಚನಿಪಟಿಣ್

172

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3773 ಕುದ್ ರು

3775 ಮ್ಾದಿಗೆ ಾಂಡನಹಳಿೂ

3777 ಸಾತನ ರು

ಮ್ಾಗಡಿ

3779 ತಿಪಪಸಾಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ

3781 ಬ ದಿಗುಪೆಪ

ಕನಕಪುರ

3780 ಬನವಾಸಿ

ಕನಕಪುರ

3782 ಚಿಕಕಮುದ್ವಾಡಿ

ಕನಕಪುರ

3784 ದೆ ಡಡ ಆಲಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3783 ಹರಿಹರ
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕನಕಪುರ

ಕನಕಪುರ

3788 ಗೆೋರಹಳಿೂ

3787 ಗಬಾಬಡಿ

3789 ಹಾರೆ ೋಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3790 ಹೆೋರಾಂದಾಾಪನಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3792 ಹ ಕುಾಂದ್

ಕನಕಪುರ

3794 ಐ ಗೆ ೋಲಲಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3796 ಕಾಡಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3798 ಕೆ ೋಡಿಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ

3791 ಹೆ ಸದ್ುಗವ

3793 ಹುಣ್ಸನಹಳಿೂ
3795 ಕಬಾಬಳ್ು

3797 ಕೆರಳಾಳ್ುಸಾಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ

3799 ಕೆ ಳಿೂಗಾನಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3801 ಮರಳೆಬೆೋಕುಪೆಪ

ಕನಕಪುರ

3800 ಕೆ ೋಟಿಗಾಳ್ು

ಕನಕಪುರ

3802 ರಸೂ ಜಕಕಸಾಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ

3804 ಶಿವನಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ

3806 ತೆ ೋಪಸಾಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ

3808 ಉದಾರಹಳಿೂ

ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ

1

3785 ದೆ ಡಡ ಮರಳ್ವಾಡಿ

3786 ದಾಾವಸಾಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ

174

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಕನಕಪುರ
ಕನಕಪುರ

30 ಯಾದ್ಗಿರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3803 ಸಾತನ ರು
3805 ತಟ್ಟಿಗುಪೆಪ

3807 ತುಾಂಗಣಿ

ಕನಕಪುರ

3809 ಏಳ್ಗೆಳಿೂ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3811 ಮುಾಂಡರಗಿ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3810 ರಾಮಸಮುದ್ರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3812 ಅರಕೆೋರಾ(ಕೆ)

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3814 ಯರಗೆ ೋಳ್

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3816 ಠಾಣ್ಗುಾಂದಿ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3818 ಹತಿೂಕುಣಿ

ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ

3813 ವಕವನಳಿೂ

3815 ಅರಕೆೋರಾ(ಬಿ)

3817 ಮುದಾಿಳ್
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3819 ಅಲಿಲಪೂರ

3820 ಬಾಂದ್ಳಿೂ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3822 ಕಾಂದ್ಕ ರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3824 ಯಲೆಿೋರಿ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3826 ಬಳಿಚಕರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3828 ಕ ಳ್ಳರು

ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ

3821 ಕೆ ಟಗೆೋರಾ

3823 ಚಿನಾಿಕಾರ
3825 ಹೆ ೋನಗೆೋರಾ
3827 ರ್ಕಲಲನಕೆೋರಾ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3829 ಸೆೈದಾಪೂರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3831 ಕಡೆಚ ರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3830 ಬಾಡಿಯಾಳ್

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3832 ಅಜಲಾಪೂರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3834 ಯಲಸತಿೂ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3836 ಮ್ಾಧಾವರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3838 ಪುಟಪಾಕ

ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ
2

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ
ಯಾದ್ಗಿರಿ

175

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3833 ಕೆ ಾಂಕಲ್

3835 ನಸಲವಾಯ

3837 ಜೆೈಗಾರಮ್

3839 ಕಾಕಲವಾರ

ಯಾದ್ಗಿರಿ

3840 ಗಾಜರಕೆ ೋಟ

ಶ್ಹಾಪುರ

3842 ಗೆ ೋಗಿಪೆೋಠ

ಶ್ಹಾಪುರ

3844 ಉರ್ಕಕನಾಳ್

ಶ್ಹಾಪುರ

3846 ಸಗರ

ಶ್ಹಾಪುರ

3848 ವನದ್ುಗಾವ

ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ

3841 ಗೆ ೋಗಿ(ಕೆ)

3843 ಚಾಮನಾಳ್

3845 ಕಕಕಸಗೆೋರಾ

3847 ಹೆ ಸಕೆೋರಾ

ಶ್ಹಾಪುರ

3849 ನಾಗನಟಗಿ

ಶ್ಹಾಪುರ

3851 ಮದ್ದರರ್ಕ

ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ

3850 ಶಿರವಾಳ್

3852 ಮು ಡಬ ಳ್
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಶ್ಹಾಪುರ

3853 ಇಬಾರಹಿಾಂಪೂರ

3854 ದೆ ೋರನಹಳಿೂ

ಶ್ಹಾಪುರ

3856 ಕನಾಾಕೆ ಳ್ಳೂರು

ಶ್ಹಾಪುರ

3858 ಹತಿೂಗ ಡುರ

ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ

3855 ಹೆ ರೆೋತಪೆೋಠ

3857 ಹೆೈಯಾಳ್(ಬಿ)

3859 ಕೆ ಳ್ಳೂರ

ಶ್ಹಾಪುರ

3860 ರಸಾೂಪೂರ

ಶ್ಹಾಪುರ

3862 ಚಟಿಳಿೂ

ಶ್ಹಾಪುರ

3864 ತಡಿಬಿಡಿ

ಶ್ಹಾಪುರ

3866 ವಡಗೆೋರಾ

ಶ್ಹಾಪುರ

3868 ಹಾಲಗೆೋರಾ

ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ

3861 ನಾಯಕಲ್

3863 ಖಾನಾಪೂರ
3865 ಗುಲಸರಾಂ

3867 ಉಳೊಸ ಗ ರ

ಶ್ಹಾಪುರ

3869 ತುಮಕ ರ

ಶ್ಹಾಪುರ

3871 ಕೆ ಾಂಕಲ್

ಶ್ಹಾಪುರ
3

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಶ್ಹಾಪುರ
ಶ್ಹಾಪುರ

176

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

3870 ಬೆಾಂಡೆಬೆಾಂಬಳಿ

ಸುರಪೂರ

3872 ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.

ಸುರಪೂರ

3874 ಸ ಗ ರ

ಸುರಪೂರ

3876 ದೆೋವತಕಲ್

ಸುರಪೂರ

3878 ಹೆಬಾಬಳ್(ಬಿ)

ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ

3873 ಹೆಮನ ರ
3875 ಆಲಾದಳ್

3877 ಕಚಕನ ರ

ಸುರಪೂರ

3879 ದೆೋವಾಪೂರ

ಸುರಪೂರ

3881 ಪೆೋಠಅಮ್ಾಮಪೂರ

ಸುರಪೂರ

3880 ಶಾಾಂತಪೂರ

ಸುರಪೂರ

3882 ವಾಗಣ್ಗೆೋರಾ

ಸುರಪೂರ

3884 ಗËಡಗೆೋರಾ

ಸುರಪೂರ

3886 ನಾರಾಯಣ್ಪೂರ

ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ

3883 ದೆೋವರಗೆ ೋನಾಳ್
3885 ಕೆ ಡೆಕಲ್
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ತಾಲ್ಲೆಕ್ು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಾೆವಾರು ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಯೆ

ತಾಲ್ಲೆಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯೇತ್ರ

ಸುರಪೂರ

3887 ಜೆ ೋಗುಾಂಡಭಾವಿ

ಸುರಪೂರ

3889 ಬರದೆೋವನಾಳ್

ಸುರಪೂರ

3888 ಮ್ಾರನಾಳ್

ಸುರಪೂರ

3890 ಹುಣ್ಸಗಿ

ಸುರಪೂರ

3892 ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ್

ಸುರಪೂರ

3894 ಅರಕೆೋರಾ(ಜೆ)

ಸುರಪೂರ

3896 ಅಗಿಿ

ಸುರಪೂರ

3898 ಮಲಾಲ(ಬಿ)

ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ

3891 ವಜಿಲ್

3893 ಮ್ಾಳ್ನ ರ
3895 ಕರಡಕಲ್
3897 ನಗನ ರ

3899 ಯಕಾೂಪೂರ

ಸುರಪೂರ

3900 ರಾಜನಕೆ ಳ್ಳೂರು

ಸುರಪೂರ

3902 ಹಗರಟಗಿ

ಸುರಪೂರ
ಸುರಪೂರ

3901 ಕಾಮನಟಗಿ

3903 ಗೆದ್ದಲಮರಿ
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