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ಅನುಬಂಧ-4 
ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:ಇಡಿ:608:ಪಿ.ಜಿ. :2016, ದಿನಾಂಕ:12.12.2016  
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಹೋಬ  ಮಟಟ್ದ ಅಟಲ್ ಜಿ ಜನ ಸೆನ್ೕ  ಕೇಂದರ್ಗಳ ವರ. 

 

ಕರ್ಸ  ಜಿಲೆಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಹೋಬ  ಮಟಟ್ದ ಳಾಸ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ 
ಮತುತ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 

ನೊಂದಿಗೆ 

1. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬಾದಾಮಿ 

 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಬಾದಾಮಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಹಳ  ೆತಹ ೕಲಾದ್ರ ಕಛೇರಿ 

ಬಾದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587201 

08357-220102 

2. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಗುಳ ೕೆದಗುಡಡ್ 
 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಗುಳ ೕೆದಗುಡಡ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಾದಾಮಿ, 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587203 

08357-250140 

3. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ  
ಕೇರೂರು 

 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕೇರೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-
587206 

08357-230010 

4. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಕುಲಗೇರಿ  

 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕುಲಗೇರಿ ಕಾರ್ಸ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಬಿ.  
ಕಾವ್ಟರ್ಸ್., ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587155 

08357-236102 

5. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಲಡಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ 
ಹತಿತ್ರ 587204 

08354-240122 

6. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಡಕಛೇರಿ- ೕತಾಮಣಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಹತಿತ್ರದ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ , ಪೌರ್ಢ  ಶಾಲೆ 
ಹತಿತ್ರ; ೕತಾಮಣಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ587207 

08354-250225 

7. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಳ  ೆಸೆಟ್ೕಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ ಇಂಡಿಯ  ಕಟಟ್ಡ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ 

ಹತಿತ್ರ,  ಬಾಗಲಕೋಟ -ೆ 586107 

08354-222373 

8. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅನಗವಾಡಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಅಟೊಪ್ೕಸ್ಟ್- ಅನಗವಾಡಿ, 

ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587116 

08425-279931 

9. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೀಳಗಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ಬಸ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ ರೋಡ್, 
ಬೀಳಗಿ, 

08425-276045 

10. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಮಿನ್ ಗಡ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅಮಿನ್ ಗಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-
587112 

08351-280020 

11. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಹುನಗುಂದ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ಹುನಗುಂದ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587118 

08351-260037 

12. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಇಳಕ್ಲ್, ಶೇಷ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಡಿ ಹತಿತ್ರ, ಇಳಕ್ಲ್, 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587125 

08351-270063 

13. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಾರಾಡಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಾಡಿ-587125 08351-265048 

14. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಮಖಂಡಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಜಮಖಂಡಿ ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್, ಕೋಟ್ರ್  ರಸೆತ್,  

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ   ಬಿ ಡ್ಂಗ್, ಜಮಖಂಡಿ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ -
587301 

08353-222723 

15. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸವಲಗಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ,ಅಟೊಪ್ೕಸ್ಟ್-. ಸವಲಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 
586126 

08353-250045 
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16. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತೆರದಾಳ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಟೊಪ್ೕಸ್ಟ್-. ತೆರದಾಳ್, ' ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587315 
08353-255095 

17. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಲೋಕಪುರ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸ್ಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಹತಿತ್ರ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,  

ಲೋಕಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587122 

08350-243051 

18. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮೂಧೋಳ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕಾಪುರ ರಸೆತ್, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಮೂಧೋಳ, 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587313 

08350-283051 

19. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 

 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, 

ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-562135 

080-27644044 

20. ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೇವನಹ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. 080-27680050 

21. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕುಂದಾಣ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಪಶುವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಕಟಟ್ಡ,ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಕುಂದಾಣ ಗಾರ್ಮ,  ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. 

 

22. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಜಯಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಜಯಪುರ, ಹಳ  ೆಸಕಾðರಿ 
ಆಸಪ್ತೆರ್, ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-562135 

080-27668001 

23. 
ಬೆಂಗಳೂರು  

ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್-ಡಿ..ಬಿ.ಎಲ್, 01, ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ, ಪಿ.ಡಬುಲ್.ಡಿ 
ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,  ಬೆಂಗಳೂರು-561204 

080-27655129 

24. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮದುರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕನಸವಾಡಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಕನಸವಾಡಿ ಗಾರ್ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,  ಬೆಂಗಳೂರು-561203 

080-27653129 

25. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಾಸಲು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್-ಸಾಸಲು,  ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಸಾಸಲು, 
ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್ ಹತಿತ್ರ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು561204

080-27658129 

26. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತೂಬಗೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತೂಬಗೆರೆ, 1, ತೂಬಗೆರ  ೆಬಸ್ಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಹತಿತ್ರ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,  ಬೆಂಗಳೂರು-561204 

080-27652029 

27. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, 

ನಾಡಕಛೇರಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 
ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, . ಬೆಂಗಳೂರು-561203 

080-27622258 

28. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಅನುಗೊಂಡನಹ ಳ್ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 

ಅನುಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-560067

080-27945009 

29. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  

ಹೊಸಕೋಟೆ  

ಹೊಸಕೋಟೆ  ಮುನಿ ಪಲ್ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ  ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು-562114 

080-27931206 

30. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಜಾಡಗೇನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಜಾಡಗೇನಹ ಳ್, 
ಹೊಸಕೋಟೆ  ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು-562114 

080-27921008 
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31. ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ನಂದಗುಡಿ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ನಂದಗುಡಿ, 

ಹೊಸಕೋಟೆ  ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562122 

080-27961035 

32. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಸುಲೇಬೇಲೆ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ- ಸುಲೇಬೇಲೆ, ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಸುಲೇಬೇಲೆ, 
ಹೊಸಕೋಟೆ  ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-
562129. 

080-27951008 

33. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ನೆಲಮಂಗಲ ಕಸಬ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಗಳ  
ಪಿ.ಡಬೊಲ್ಯ್.ಡಿ ವಸತಿ  ಗೃಹಗಳ ಂಬಾಗ ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್  
ಂಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು 

080-27722085 

34. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಸೋಂಪುರ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸೋಂಪುರ,  ಡಾಬಸಪೇಟೆ, 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು-
562111 

080-27735118 

35. ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ  ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು-562132 

080-27731118 

36. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಟಿ ಸಕರ್ಲ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಯಲಹಂಕ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಟಿ ವೃತತ್ ವಕಫ್ಬೋಡ್ರ್ 
ಬಿ ಟ್ಂಗ್ ಂಭಾಗ   ಬಟಟ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಜಮಾತ್ ಬಿ ಟ್ಂಗ್ 
ಹಲಸೂರುಗೇಟ್  ೕಸೆಸ್ಟ್ೕಷನ್ ಂಭಾಗ ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟ  ೆಮುಖಯ್ 
ರಸೆತ್,  ಬೆಂಗಳೂರು 

080-22119919 

37. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಾಲಾ-ಬಾಗಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಜಾಲಾ  ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್ 
ಬಾಗಲೂರು, ನಾಡ ಕಛೇರಿ-1 ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಕಟಟ್ಡ 

ಬಾಗಲೂರು,  ಬೆಂಗಳೂರು 

080-28469019 

38. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಾಲಾ- 

ಯಲಹಂಕ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಜಾಲಾ-2, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 

(ಉಪ), ತಾಲೂಲ್ಕು ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-562157 

080-28467060 

39. ಬೆಂಗಳೂರು 
 ನಾಡಕಛೇರಿ 

ನಾಡಕಛೇರಿ-ಆನೇಕಲ್ 

 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-
562106 

08355-283066 

40. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅತಿತ್ಬೆಲೆ-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು , ಬೆಂಗಳೂರು-562107 

08358-236226 

41. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಿಗಣಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎದುರುಗಡೆ , ಜಿಗಣಿ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಜಿಗಣೀ,ಬೆಂಗಳೂರು-560105 

080-27826122 

42. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಜಾರ್ಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಆನೇಕಲ್  

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562125 

080-27823050 

43. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬಿದರಹ ಳ್ೕ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬಿದರಹ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವð
ತಾಲೂಲ್ಕು., ಬೆಂಗಳೂರು-560049 

080-28471039 

44. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ     ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರ, 
ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-
560016.

08355-285344
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45. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಪಂತೂತ್ರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪಂತೂತ್ರು, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 1 ನೇ ಮಹಡಿ  
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಳಂದೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ , ಬೆಂಳಂದೂರು, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560103 

080-28439044 

46. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ವತೂರ್ರು 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ವತೂರ್ರು, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹೋಬ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ ಶ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು- 560087 

080-28538058 

47. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಹೂಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು-
560048 

080-28459047 

48. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್ 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಟಟ್ಡ ಜಯಂತಿ ನಗರ ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪ ಶ್ಮ 

 

49. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತತ್ರ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾದನಾಯಕನ ಹ ಳ್, 
ದಾಸನಪುರ ಹೋಬ , ತುಮಕೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು-562123 

080-23710049 

50. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಟಿ ಸಕರ್ಲ್-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಆರ್.ಡಿ.ಓ ಕಾಂಪಲ್ಕ್ಸ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ  2ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ , ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 

ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010 

080-23324030 

51. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೊರಮಾವು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಹೊರಮಾವು , 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವð ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು 560016 

080-25315535 

52. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಸಬ-1 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರತಾಲೂಲ್ಕು, ಶಾಪ್ # 16 & 17, 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪಲ್ಕ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560043 

080-25440552 

53. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಸಬ-2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ –ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024 080-23333101 

54. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಯಶವಂತಪುರ-1 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪಲ್ಕ್ಸ್ 
ಹೆಸರುಘಟಟ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ದಾಸನಪುರ ವಲಯ, 

ಬೆಂಗಳೂರು-560057 

080-28391011 

55. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಯಶವಂತಪುರ-2 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ,   ನಾಗರಭಾ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ 
ಕಾಂಪ ಲೆ್ಕಸ್ ಹತಿತ್ರ, ಬುದಧ್ ಪಾಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 

080-23480335 

56. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬಾಗಲೂರು(ಬೇಗೂರು) 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನಂ 31, ಗೋ ಂದಪಪ್ ಬಿ ಟ್ಂಗ್,  ಕೆನರಾ ಬಾಯ್ಂಕ್ 
ಹತಿತ್ರ ., ಬೇಗೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560068 

080-25743399 

57. ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ 

ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ,ಕಂದಾಯ ಭವನ ಕೆ.ಜಿ. ರಸೆತ್  

58. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಟಿ ಸಕರ್ಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಜಯನಗರ , ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪೆಲ್ೕಕ್ಸ್ 3ನೇ 
ಮಹಡಿ   ಜಯನಗರ  4ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ - ಬೆಂಗಳೂರು 

080-26630604 

59. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಕೆಂಗೇರಿ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ.  ಕಟಟ್ಡ, ಕೆಂಗೇರಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-560060 

080-28486971 
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60. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ,  ಬೆಂಗಳೂರು-562130 

080-28430005 

61. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಹೋಬ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ  ಕಾಂಪೌಂಡ್, 

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಂಭಾಗ, ಕೆ,ಆರ್. ರಸೆತ್ , ಬೆಂಗಳೂರು 
560070 

080-26710705 

62. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೆಸರಘಟಟ್-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೆಸರಘಟಟ್, 
ಉಪನೋಂಧಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560088

080-28466051 

63. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಲಹಂಕ-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಕಾðರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಧಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ, ಂಗನಾಯಕನ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560064 

080-28468027 

64. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಲಹಂಕ-2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಯಲಹಂಕ-2, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟಟ್ಡ, 

ಜಕೂಕ್ರು ವೃತತ್, ಜಕೂಕ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು560064 

080-28462123 

65. 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಲಹಂಕ-3 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ (ನಾಡಕಛೇರಿ), ದೂಡಡ್ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ  ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
, ಬೆಂಗಳೂರು-560097 

080-23640039 

66. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅನಂತಪುರ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್—ಅಥಣಿ ಅನಂತಪುರ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ, 

ಬೆಳಗಾಂ-591212 

08289-237008 

67. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-  ಕಾಗವಾಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ-591223 08339-264000 

68. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತಲಸಾಂಗ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಲಸಾಂಗ್, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾಂ-591265 08289-276216 

69. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಥಣಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾಂ-

591304 

08289-251375 

70. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಬೆಳಗಾಂ-591102 

08288-234152 

71. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅಟಲ್ ಜನ ಸೆನ್ೕ  ಕೇಂದರ್ ಕೇಂದರ್,ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಹತಿತ್ರ 
ಸಂಪಗೂನ್  . ಬೈಲಹೊಂಗಲ ' 

08288-225001 

72. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಿತೂತ್ರು ಶೇಷ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಕಿತೂತ್ರು, 1, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, 
ಕಿತೂತ್ರು, ಬೆಳಗಾಂ-591115 

08288-286109 

73. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನೇಸಗಿರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್.ನಾಡಕಛೇರಿ. ನೇಸಗರ್ 1220 ನೇಸಗಿರ್ 
ದೇಶನೂರು ರಸೆತ್, ನೇಸಗಿರ್ ಬೆಳಗಾಂ 

08288-275001 

74. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಳಗಾಂ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಟಿ ನಾಡಕಛೆರಿ, ಕೇ/ಆ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಹಳ  ೆ

ಕಟಟ್ಡ, ಕಛೇರಿ ಗ ಲ್ ಬೆಳಗಾಂ-590003 

0831-2469622 

75. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಳಗಾಂ ಕಲಾಮಂದಿರ, ಶುಕರ್ವಾರ ಪೇಟ .ೆ ತಿಲಕವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ 0831-2464207 

76. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಾಕತಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ- ಕಾಕತಿ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಾಕತಿ . ಬೆಳಗಾಂ- 591113 0831-2414059 
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77. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಉಚಚ್ಗಾಂವ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಉಚಚ್ಗಾಂವ್.  ಬೆಳಗಾಂ 0831-2492118 

78. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಟಿ.ಎಂ. , ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ, 

ಬೆಳಗಾಂ-591201 

08338-272049 

79. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಾಗರಮುನಹೋ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 568, ನಾಗರಮುನಹೋ , ಉಪ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ  ಬೆಳಗಾಂ 

08338-284040 

80. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಿಪಾಪ್ಣಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ನಿಪಾಪ್ಣಿ ,ಐ.ಬಿ ಆವರಣ, ಐ.ಬಿ ಕಾಯ್ಂಪಸ್,  

ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್ಕಾವ್ಟಸರ್, ನಿಪಾಪ್ಣಿ,  ಬೆಳಗಾಂ-591237 

08338-220395 

81. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಡಲಾಗ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಡಲಾಗ್, ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ 

ಹತಿತ್ರ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ-591239 

08338-251888 

82. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅರಭಾ  ನಾಡ ಕಛೇರಿ- ಅರಭಾ  , ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ಕಛೇರಿ, ಅರಭಾ , 

ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾಂ-591307 

08332-292026 

83. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಗೋಕಾಕ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ- ಗೋಕಾಕ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, ಬಸ್ಸ್  
ನಿಲಾದ್ಣ ರಸೆತ್, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾಂ-591307 

08332-224581 

84. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ   ಕೌಜಲಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಕೌಜಲಗಿ ನಾಡಕಾಯಾರ್ಲಯ, 08334-273220 

85. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, 001, ಮಿನಿ ಧಾನ 

ಸೌಧದ ಹತಿತ್ರ, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ, ಬೆಳಗಾಂ-591309 

08333-266035 

86. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಸಂಕೇಶವ್ರ್ 2731/1, ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಂಭಾಗ ಟಿ.ಎಂ. . ಕಛೇರಿ, 

ಗೋಕಾಕ್ ರಸೆತ್, ಸಂಕೇಶವ್ರ್  

08333-272036 

87. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಮಕನಮರಡಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ --- ಜೈನ ಬಸದಿ ಹತಿತ್ರ ಯಮಕನಮರಡಿ 

ತಾಲೂಕು- ಹುಕೆಕ್ೕರಿ, ಬೆಳಗಾಂ 591245 

08333-276237 

88. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೀದಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 1091, ಬಿ.ಐ.ಡಿ.ಐ, ಕೇ/ಆ ಬಿ.ಪಿ.ಬೇಕಾನೆ, 08336-256754 

89. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಗುಂಜಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 219/1, ಮಡಿಗುಂಜಿ,ಸುತಾರ್ ಗ ಲ್, ಖಾನಪುರ,

ಬೆಳಗಾಂ-591302

08336-252952 

90. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಂಭೋಟಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 684, ಜಂಬೋಟಿ ರಾಂಪುರ ಪೇಟ ,ೆ 

ಎನ್.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್, ಖಾನಪುರ,, ಬೆಳಗಾಂ-591302 

08336-266215 

91. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಖಾನಾಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 413, ತೇಕಾಡಿ, ಮೂಲೆ ಠೊಠ್ೕಬಾ ಗ ಲ್, 
ಖಾನಪುರ, ಬೆಳಗಾಂ-591302 

08336-222450 

92. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರಾಮದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಮದುಗರ್, ಬಾದಾಮಿ ರಸೆತ್, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ, 

ರಾಮದುಗರ್, ಬೆಳಗಾಂ-591123 

08335-241136 

93. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಂದರ್ಗಿರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಚಂದರ್ಗಿರಿ, ಪಿಕೆಪಿ ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಘ, ಚಂದರ್ಗಿರಿ,  ಬೆಳಗಾಂ-591114 

08335-237505 

94. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕಟಕೋಳ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಕೋಳ, ಎನ್.ಆರ್ ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ, ಕಟಕೋಳ,  

ಬೆಳಗಾಂ -591114 

08335-262177 

95. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುದಕಾ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುದಕಾ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ಮುದಕಾ ,  ಬೆಳಗಾಂ-591123.  

08335-255505 
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96. 

ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸುರೇಬಾನ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಸುರೇಬಾನ್, .ಪಿ. , ನಂ 874 

ಸುರೇಬಾನ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳ  ೆಕಟಟ್ಡ ಮಣಿಹಾಲ್ 

ಸುರೇಬಾನ್, ಬೆಳಗಾಂ-591127 

08335-233703 

97. 
ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುಡಚಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕುಡಚಿ ಕಟಟ್ಡ ನಂ.1700/2 

ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.  ಕಾಲೋನಿ, ಕುಡಚಿ ರಬಾಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾಂ 

591311 

08331-235260 

98. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುನವ ಳ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುನವ ಳ್, ಎಪಿಎಂ  ಆವರಣ, ಮುನವ ಳ್ ಅಂಚ ,ೆ 

ಸೌಂಧತಿತ್,  ಬೆಳಗಾಂ-591117 

08330-277223 

99. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುರಗೋಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುರಗೋಡು, ಬೆಳಗಾಂ- 

591119. 

08337-265515 

100. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯರಗಟಿಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯರಗಟಿಟ್, ಹಳ  ೆಎ.ಪಿ.ಎಂ.  

ಕಟಟ್ಡ, ಯರಗಟಿಟ್, ಬೆಳಗಾಂ-591129 

08337-254255 

101. ಬೆಳಗಾಂ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸವದತಿತ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ- ಸವದತಿತ್, ಸುಗಂಧೀಪುರ, 

ಸವದತಿತ್, ಬೆಳಗಾಂ-591126 

08330-222023 

102. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಳಾಳ್ರಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ,  ಸೆಟ್ೕಷನ್  ರಸೆತ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-58310108392-270020 

103. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಲೂಲ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೊಲೂಲ್ರು ಹ ಳ್, ಬಳಾಳ್ರಿ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ 583116 

08393-286199 

104. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುರುಗೋಡು ಶೇಷ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,  ಬದನಹಟಿಟ್ ರಸೆತ್, ಕುರುಗೋಡು, 
ಬಳಾಳ್ರಿ-583116 

08393-263899 

105. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ೕಕ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಹೊಸ ೕಕ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ . ಬಳಾಳ್ರಿ 08392-293294 

106. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ  ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎನ್.ಓ-1, 

ತೇರುಬೀದಿ, ರಾಯಪುರ ರಸತ್, ರೂಪನಗುಡಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ-583102. 
08392-210335 

107. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಜಾರ್, ಹಗರಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸಾದ್ನ 
ಹತಿತ್ರ ಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-583212 

08397-238232 

108. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಂಪಸಾಗರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಂಪ-ಸಾಗರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 

ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-583214 

08397-233423 

109. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕೋಗ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೋಗ , ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 

ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್,, ಬಳಾಳ್ರಿ-583220 
08397-247677 

110. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತಾಂಬರ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಂಬರ್ಹ ಳ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-583224 

08397-249055 

111. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ರೇಹಡಗ  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ  ರಸೆತ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಎದುರು,  ಹೂ ನ 
ಹಡಗ , ಬಳಾಳ್ರಿ-583216 

08399-250277 

112. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಇಟಗಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಇಟಗಿ ಅಂಚೆ, ಹೂ ನಹಡಗ  ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ 
ಜಿಲೆಲ್-583219

08399-256400 

113. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹೋಬ , ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ-583201 

08394-224207 
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114. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ     ಕಮಲಾಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಹತಿತ್ರ, ಕಮಲಾಪುರ -

583221 

08394-241005 

115. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಂಪಿಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡ ಕಾಯಾರ್ಲಯ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.  ಯಾಡ್ರ್,  

ಕಂಪಿಲ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-583132 

08394-250005 

116. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮರಿಯಮಮ್ನಹ ಳ್ೕ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, , ಎ.ಪಿ.ಎಂ.  ಯಾಡ್ರ್ ಹತಿತ್ರ, ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ 

ರಸೆತ್, ಮರಿಯಮಮ್ನಹ ಳ್ೕ, ಬಳಾಳ್ರಿ-583222 

08394-244008 

117. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹುಡಗ  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ರಸೆತ್,  ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಎದುರು ಬಳಾಳ್ರಿ 08399-240148 

118. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೊಸಹ ಳ್ ಹೂ ನ ಹಡಗ  , ಬಳಾಳ್ರಿ 583216 08391-229733 

119. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊತೂತ್ರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಕೇ/ಆ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಾರ್ ಬಜಾರ್, ಬಸ್ಸ್ 

ನಿಲಾದ್ಣ ಹತಿತ್ರ ಕೊತೂತ್ರು, ಕೊಡಲ್ಗಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ-583134 

08391-225416 

120. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಡಿಕೋಟ  ೆ ನಾಡಕಛೇರಿ,ಪಂಚಾಯತ್ , ಗುಡಿಕೋಟ ,ೆ ಕುಡಿಕೋಟ  ೆ-583130 08391-227941 

121. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೂಡಲ್ಗಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ  ಕೇ/ಆ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು  ಕಛೇರಿ 

ಆವರಣ, ಕೂಡಲ್ಗಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ- 583135 

08391-220226 

122. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚೋರನೂರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, (ಎ.ಇ.ಇ ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್ಡಿ) ಕಟಟ್ಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ 
ಎದುರು, ಚೋರನೂರ್ 

08395-272448 

123. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಂಡೂರು- ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸೆತ್, 
ಸಂಡೂರು, ಬಳಾಳ್ರಿ-583119 

08395-260218 

124. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತೋರನಗಲುಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ- ತೋರನಗಲುಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, 

ತೋರನಗಲುಲ್, ಬಳಾಳ್ರಿ-583123 

08395-250199 

125. 

ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ರಗುಪಪ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ, ಕಛೇರಿ ರಗುಪಪ್, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಅಧೋನಿ ರಸೆತ್, ರಗುಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಬಳಾಳ್ರಿ 583121 

08396-220235 

126. 
ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಚೊಚ್ೕ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ,ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತಿತ್ರ , ಹಚೊಚ್ೕ ಳ್- 583114 08396-241659 

127. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಕರೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಎದುರು –ಬಳಾಳ್ರಿ- 
583121 

08396-255744 

128. ಬಳಾಳ್ರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತೇಕಲಕೋಟೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಹಳ  ೆ ೕಸ್  ಸೆಟ್ೕಷನ್,  

ತೇಕಲಕೋಟೆ ೕಸ್ಟ್,  ಬಳಾಳ್ರಿ-583122 
08396-248018 

129. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಔರಾದ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ, ಔರಾದ್ 

–ಮುಂಗಾನಲ್  ರಸೆತ್, ತಹ ೕಲ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಔರಾದ್, 

ಬೀದರ್- 585326 

08485-280101 

130. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿಂಟಕಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂಟಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ 
ಎದುರು, ಔರಾದ್,ಬೀದರ್-585326 

08485-284011 

131. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೀಬಾಕ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 601, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ದೀಬಾಕ್ ಉದಿಗ್ರಿ  ರಸೆತ್, 
ಔರಾದ್, ಬೀದರ್-585326 

08485-284401 
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132. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ,ಕಮಲಾಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಮಲಾನಗರ ಔರಾದ್, 
ಬೀದರ್-585417

-261054 

133. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಂತಪೂರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 391, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಂತಪೂರ್ ಗಾರ್ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ., ಔರಾದ್, ಬೀದರ್-585421 

08485-287601 

134. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತನಕುಶೂರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 803, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತನಕುಶೂರ್, ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಚೌಕ ಹತಿತ್ರ , ಐ.   ರಸೆತ್, ಔರಾದ್, ಬೀದರ್- 585443 

08485-288701 

135. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ  ಆವರಣ, ತಿರ್ಪುರಾಂತ ರಸೆತ್,, 

ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, ಬಿದರ್ -585327 

08481-251001 

136. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಹುಲೂಸ್ರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಲೂಸ್ರ್, ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, 
ಬೀದರ್-585416 

08481-259789 

137. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಕೊ ನೋರ್ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೊ ನೋರ್, ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ -585419 

08481-256055 

138. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಂಥಾಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಂಥಾಲ್, ಮಹದೇವ 

ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಕಟಟ್ಡ. ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಬೀದರ್-585419 

08481-257505 

139. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುಡಬಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುಡಬಿ,   ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, 

ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ಬೀದರ್ - 585437 

08481-254004 

140. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರಾಜೇಶವ್ರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರಾಜೇಶವ್ರ, ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ 

ಹತಿತ್ರ,ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ -:585331 

08481-258005 

141. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಾ ಕ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,   ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವೃತತ್, ತಹ ೕಲ್ 

ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬಾ ಕ್, ಬೀದರ್-585328 

08484-262001 

142. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಲಬ್ಗಾರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ., ಹಲಬ್ಗಾರ್, ಜಿ.ಇ. 

ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ಬಾ ಕ್, ಬೀದರ್-585413 

08484-263701 

143. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಟಕ ಚಿಂಚೋ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಕಟಕ ಚಿಂಚೋ , 

ಜೆಸಾಕ್ಂ ಬಬ್ಂದಿ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ಬಾ ಕ್, ಬೀದರ್-585327 

08484-265031 

144. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಲಖನ್ ಗಾಂವ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಲಖನ್ ಗಾಂವ್, ಬಾ ಕ್, 
ಬೀದರ್-585411

08484-267855 

145. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಿಟೂಟ್ರು (ಬಿ) ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ನಿಟೂಟ್ರು (ಬಿ), ಬಾ ಕ್, 
ಬೀದರ್-585428 

08484-264405 

146. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಸಾಯಿಗಾಂವ್ , ಬಾ ಕ್, 
ಬೀದರ್-585416 

08484-267011 

147. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಗದಾಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬಗದಾಳ್, ಹಳ  ೆ

ೕಸ್ ಠಾಣೆ  ಕಟಟ್ಡ, ಬೀದರ್-585226 

08482-242601 

148. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೀದರ್ [ದ ಣ] ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬೀದರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹಳ  ೆಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ ರಸೆತ್, 
ತಹ ೕಲ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬೀದರ್ 

08482-224001 
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149. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜನವಾಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಜನವಾಡ, ಬೀದರ್-

585402 

08482-244001 

150. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಮಾಟ್ಣಾ ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ – ಕಮಾಟ್ಣಾ, ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತಿ

ಬೀದಿ-ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತಿ ಬೀದಿ 585226 

08482-284032 

151. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮನನ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಮನನ್ಹ ಳ್, ಬೀದರ್-

585403 

08482-246001 

152. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿಟಗುಪಪ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ಚಿಟಗುಪಪ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ 

ಹತಿತ್ರ, ಭೂಮಿ ಕಛೇರಿ  ಆವರಣ, ಹುಮನಬಾದ್, ಬೀದರ್-585412 

08483-277004 

153. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಮಲ್ ಖೇಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೆಮಲ್ ಖೇಡ, ಗಾರ್ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, ಹುಮನಬಾದ್, ಬೀದರ್-585227 

08483-275401 

154. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಡುಬಲಗುಂದಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಡುಬಲಗುಂದಿ, ಗಾರ್ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ,  ಹುಮನಬಾದ್, ಬೀದರ್-585418 

08483-273401 

155. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಹ ಳ್ೕಕಾಡ್   ಹಳ  ೆವೆಟರನರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್, ಹುಮನಬಾದ್, ಬೀದರ್-585414 08483-241330 

156. ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್  585330 08483-270006 

157. 
ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಿರನಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನಿರನಾ, ಲ ಮ್ೕ ಚೌಕ್, ಹಳ  ೆ

ಶಾಲ  ೆಕಟಟ್ಡ., ಹುಮದಬಾದ್, ಬೀದರ್-585227 

08483-278001 

158. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ (ನಾಡಕಛೇರಿ), 

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ , ಬಿಜಾಪುರ 586203 

08358-244084 

159. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಬಲೇಶವ್ರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, 002, ಬಬಲೇಶವ್ರ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಬಿಜಾಪುರ  -586113 

08355-283066 

160. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹು ನ ಪಪ್ರಗಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ , ಹು ನ ಪಪ್ರಗಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ  08358-236226 

161. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಿಜಾಪುರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ಜಾಲಾನಗರ  (ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ) ಬಿಜಾಪುರ 

08352-276083 

162. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಲಾಲ್ರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ, ಕೊಲಾಲ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಾಗೇವಾಡಿ  
08426-283478 

163. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಮದಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,002, ಮಮದಪುರ, ಬಿಜಾಪುರ-

586102 

08355-285344 

164. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಗತನ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನಗತನ್, ಬಿಜಾಪುರ- 586112 08352-232161 

165. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತಿಕೋಟ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಿಕೋಟ, 08352-231618 

166. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಡಚಣ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,ಹತಿತ್ರ,ಪಂಡರಾಪುರ  ರಸೆತ್, ಚಡಚಣ 
ಬಿಜಾಪುರ- 

08422-278011 

167. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಲೊಲ್ೕ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಪಂಪ್ ಹತಿತ್ರ, ಜಲಕಿ,, ಬಲೊಲ್ೕ , 

ಬಿಜಾಪುರ  

08422-282222 
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170. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಇಂಡಿ ಪೂವರ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ೕ ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ, ಕಛೇರಿ ರಸ ತೆ್, 
ಇಂಡಿ [ಪೂವರ್,] ಇಂಡಿ. 

08359-222210 

171. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದವಲಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ದವಲಗಿ ನಂ. 01  ದವಲಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ, ಬಿಜಾಪುರ- 586116 

08356-237037 

172. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ, 76, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ, 

ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ, ಬಿಜಾಪುರ-586212 

08356-221173 

173. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಲತವಾಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಲತವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ  08356-240101 

174. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಲಮೇಲ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿ ರಸೆತ್ ಅಲಮೇಲ 08488-232732 

175. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, 2, ಬಸ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಹತಿತ್ರ,  
ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ- 586115 

08424-282126 

176. ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಂದರಗಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಎದುರು  ಬಿಜಾಪುರ ರಸೆತ್, ಂದರಗಿ 
08488-221233 

177. 
ಬಿಜಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ತಾ ಕೋಟೆ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಗರ ಮುನಿ ಪಲ್ ಕೌನಿನ್ಲ್  ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ 

, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾ ಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ-586214 

08356-266084 

178. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಂಡಕವಾಡಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಚಂಡಕವಾಡಿ ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕಷ್ಕರ  ಕಛೇರಿ 

ಚಂಡಕವಾಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಡಯರಿ ಂಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ - 
571152 

08226-233318 

179. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹರದನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಹರದನಹ ಳ್ ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕಷ್ಕರ  ಕಛೇರಿ 

ವೆಂಕಟಯಯ್ ಛತರ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ    571127 
08226-238011 

180. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಹರವೆ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕಷ್ಕರ   ಕಛೇರಿ ,ಐ.ಟಿ.ಐ 
ಕಾಲೇಜು ರಸೆತ್,ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ   -571107 

08226-235033 

181. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬೇಗುರು 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು-ಊಟಿ  ರಸೆತ್, ಬೆಗೂರು
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ,ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  - 571109 

08229-231017 

182. ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಕಸಬಾ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು- ಊಟಿ  ರಸೆತ್, 
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  ಜಿಲೆಲ್ 

08229-222232 

183. 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಹಂಗಳ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ದ 
ಎದುರುಊಟಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,  ಹಂಗಳ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ - 571126 

08229-233112 

184. 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ತೆರಕನಂಬಿ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರರಸೆತ್, 
ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ,  ತೆರಕನಂಬಿ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಾಮರಾಜ ನಗರ    571123 

08229-232327 

185. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಹನೂರು 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ಹರ್ನೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, 

ಹನೂರು  ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  -571439 

08224-268034 
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186. ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಕಸಬಾ 

ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಎಂ, ಲ್ಸ್ ರಸೆತ್,  
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ   -571440 

08224-252642 

187. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಲೊಕಕ್ನಹ ಳ್ೕ 
 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ಲೊಕಕ್ನಹ ಳ್ೕ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ಲೊಕಕ್ನಹ ಳ್ೕ,  
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಾಮರಾಜ ನಗರ   -571440 

08224-266199 

188. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಪಾಳಯ್ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪಾಳಯ್ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 
ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಾಮರಾಜ ನಗರ   -571440 

08224-267053 

189. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ರಾಂಪುರ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ಆರ್.ಪಿ.ಘಾಟ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ಮಾರತ ಳ್ ರಸೆತ್ , 
ಆರ್.ಪಿ.ಘಾಟ್ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ    
571444 

08225-274408 

190. 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ  
ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಸಂತೇಮಾರನಹ ಳ್ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಂತೇಮಾರನಹ ಳ್ ಕಂದಾಯ 
ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ,  ಸಂತೇಮಾರನಹ ಳ್,ಚಾಮರಾಜ ನಗರ - 
571441 

08226-240015 

191. ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ  
             ನಾಡಕಛೇರಿ 571441 

08226-240105 

192. 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ,  
ಬಿ.ರಾಚಯಯ್ ಡಬಲ್ ರಸೆತ್,  

ಚಾಮರಾಜನಗರ, 571313 

08226-222114 

193. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಗರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಅಗರ ,ಯಲಂದೂರು, 

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

08224-264055 

194. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಆಲೂದ್ರು 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  

ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಆಲೂದ್ರು ೕಸ್ಟ್, 

08262-250416 

195. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 
ಅಂಬೆಲ್ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂಬೆಲ್ ೕಸ್ಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  
ತಾಲೂಲ್ಕು 

08262-228025 

196. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಅವತಿ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್ , ಅವತಿ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  -577149 

08262-249058 

197. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಜಗರ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, 

ಜಗರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  -577130 

08262-272026 

198. 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಖಂಡಯ್ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ   ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ಕಟಟ್ಡಖಂಡಯ್ ಹೋಬ , ಸಂಗಮೇಶವ್ರಪೇಟೆ-577136 

08262-252416 

199. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಲಕಾಯ್ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಲಕಾಯ್ ಹೋಬ , 

ಕಲಸಾಪುರ ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577146 

08262-226139 



 Page 13 

200. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ವಸತ್ರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ವಸತ್ರೆ 
ಹೋಬ ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577133 

08262-265139 

201. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಬೇಲೂರು  ರಸೆತ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

-230055 

202. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಬೀರೂರು 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಳ  ೆಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ,  
ಬೀರೂರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು -577116 

08267-255077 

203. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ    ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಚೌಲ ರಿಯೂರು 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಹಳ ೕೆ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಕಟಟ್ಡ, ಚೌಲನ ರಿಯೂರು 
577180 

-249077 

204. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ       ನಾಡಕಛೇರಿ      ರೆನಲೂಲ್ರ

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಐ.ಬಿ  ಕಟಟ್ಡ , ರೆನಲೂಲ್ರು 
08267-230622 

205. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ         ನಾಡಕಛೇರಿ 

        ಕಡೂರು ಕಸಬಾ 

ನಾಡಕಛೇರಿ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಟಿ.  ರಸೆತ್,ಕಡೂರು ನಗರ, 08267-223077 

206. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಪಂಚನಹ ಳ್ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಪಂಚನಹ ಳ್ 08267-259606 

 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ         ನಾಡಕಛೇರಿ
      ಸಕರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ , ಕಟಟ್ಡ,ಸಕರಾಯಪಟಟ್ಣ 08267-244606 

207. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಂಗಟಗೆರೆ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ಂಗಟಗೆರೆ-
577138 

08267-235606 

208. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಯಗಟಿ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಳ  ೆಐ.ಬಿ ಕಟಟ್ಡ,ಯಗಟಿ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577140 

08267-240077 

209. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರಿಹರಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರಿಹರಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು -
577120 

08265-274030 

210. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಸಬ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕೊಪಪ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಲಗಾಡಿ, ಕೊಪಪ್ -577126 08265-221056 

211. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

  ಮೆಗುಂದ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ಜಯಪುರ, ಕೊಪಪ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು,,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577123. 

08265-245101 

212. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಬಲೂರು 

ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಲೂರು ಹೋಬ ,, ಜವ ೕಸ್ಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
- 577122 

08263-245134 

213. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಣಕಲ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  - 577113 

08263-232011 
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214. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಗೋಣಿಬೀಡು, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಗೋಣಿಬೀಡು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  -

577151 

08263-240022 

215. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಳಸ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಳಸ, ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು-557142 08263-274070 

216. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕಸಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಕಸಬ, ಮೂಡಿಗೆರೆಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು   - 577132 08263-220013 

217. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಾಳ ೕೆಹೊನೂನ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬಾಳ ೕೆಹೊನೂನ್ರು, 

ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577112 

08266-250105 

218. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ
ಕಸಬ 

 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಕಸಬ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ -577134 08266-220228 

219. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕಿಗಗ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಿಗಗ್ ಹೋಬ , ಶೈಂಗೇರಿ-

577139 

08265-258647 

220. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಶೈಂಗೇರಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ  ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಕಛೇರಿ, ಶೈಂಗೇರಿ 

8265250134 

221. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಜಜ್ಂಪುರ  

ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಅಜಜ್ಂಪುರತಾಲೂಲ್ಕು ತರೀಕೆರೆ-577547 

08261-245090 

222. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಮೃತಪುರ ಹೋಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೇಘಟಟ್, ಅಮೃತಪುರ 

ಹೋಬ ,,ತರೀಕೆರೆ- ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು -577547 

08261-236633 

223. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಲಕಕ್ವ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಲಕಕ್ವಳಾಳ್ ಆರೋಗಯ್  ಇಲಾಖೆ,ಕಟಟ್ಡ[ಹಳ ]ೆ 

ನಾಡಕಛೇರಿ, ಲಕಕ್ವ ಳ್ ತರೀಕೆರೆ- ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577128 

08261-239345 

224. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಂಗದಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಂಗದಹ ಳ್ ಹೋಬ , 

ತರೀಕೆರೆ- ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-577129. 

08261-254544 

225. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ವಾನಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, 

ವಾನಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು -577549 

08261-246070 

226. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ತರಿಕೆರೆ 
 ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ತರೀಕೆರೆ, ಧಾನಸೌಧ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್ 
ತರೀಕೆರೆ- ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರ-577228 

08261-222370 

227. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಬಾಗೇಪ ಲ್ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರA-

561207 

08150-282121 

228. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೇಳೂರು 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ-561207 

08150-280077 

229. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ 08150-288422 

230. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ  ದೂರವಾಣಿ 
ನಿಮಯ ಕೇಂದರ್ದ ಹತಿತ್ರ 562107

08150-287011 

231. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಾತಪಾಳಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಾತಪಾಳಯ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್-561212 08150-285011 
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232. 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಕಸಬ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ,  ಹಳ  ೆಬಸ್ಸ್  

ನಿಲಾದ್ಣದ ಂಭಾಗ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು 
08156-270382 

233. 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಡಿಕಲ್, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ (ಕಛೇರಿ) ಮಂಡಿಕಲ್, 

ಮಂಡಿಕಲ್ ಟೌನ್  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ-562104 

08156-276448 

234. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಂದಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ನಂದಿಹ ಳ್ [ಅಂ]  
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ-562103 

08156-262121 

     

235. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂಬಾಜಿದುಗರ್ 

 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅಂಬಾಜಿದುಗರ್, ರೆ ನೂಯ್ 
ಲಾಖೆ,ಅಂಬಾಜಿದುಗರ್ 

 ಹೋಬ , ಡಲ್ಘಟಟ್ ರಸೆತ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ  ಕೋಲಾರ 563125

08154-256433

236. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಲಕಲನೇಪುರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಚಿಲಕಲನೇಪುರ್ ರೆ ನೂಯ್ 
ಇಲಾಖೆ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಚಿಲಕಲನೇಪುರ್  ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಕೋಲಾರ 563125

08154-256033 

237. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೈವಾರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಕೈವಾರ, ರೆ ನೂಯ್ ಇಲಾಖೆ, 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೈವಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ  ಕೋಲಾರ -563128 

08154-239300 

238. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುಂಗನಹ ಳ್ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುಂಗನಹ ಳ್ ರೆ ನೂಯ್ 
ಇಲಾಖೆ, ಮುಂಗನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ  ಕೋಲಾರ 563123 

08154-246077 

239. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುರುಗಮಲಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುರುಗಮಲಲ್, ರೆ ನೂಯ್ 
ಇಲಾಖೆ, ಮುರುಗಮಲಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರ 563125 

08154-237377 

240. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ  -563125 08154-255100 

241. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಡಿ.ಪಾಳಯ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಭರ್ಮರಾಂಬ ಪತಿನ್ ರಾಮಯಯ್ 
ಮನೆ, ಡಿ.ಎನ್ ಪಾಳಯ್ [ &ಪಿ] ಗೌರಿಬಿದನೂರು  

08155-290010 

242. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸೂರು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹೊಸೂರು [ಅಂ] ಗೌರಿಬಿದನೂರು  
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ- 561210 

08155-282065 

243. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಚೇನಹ ಳ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ  ,  ಮಂಚೇನಹ ಳ್ 08155-280042 
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244.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಗರಕೆರೆ 
 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಗರಕೆರೆ 
 ಹೊಸೂರು [ಅಂ] ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ- 

561228 

08155-288363 

245.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 00 ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತೊಂಡೇಬಾ  

 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ,ತೊಂಡೇಬಾ   

ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ- 

561213 

08155-288529 

246.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ-561208 

08155-283121 

247.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 08156-261054 

248.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕಾಯಕರ್ದ ಕರ್, ಎಂಪಿ. .ಎಸ್. [ ] 
ಸೋಮೇನಹ ಳ್, [ಅಂ] ವಯಾ ಪೆರೇಸಂದರ್ 
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ -561209 

08156-279744 

249. 3ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಸಬಾ ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, 
ಡಲ್ಘಟಟ್,  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ-562105 

08158-255221 

250.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್  ನೋಡಲ್ 
ಟೆ ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್, ಬಾಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ- 563105 

08158-250601 

251.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಳ  ೆಗಾರ್ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಮುಖಯ್ 
ರಸೆತ್, ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಡಕ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. 

08158-252221 

252.  ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾದ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ 134/1,   

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ದ ಹತಿತ್ರ, ಸಾದ , 
ಡಕ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. 

08158-259789 

253.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರಸೆತ್, 
ಹಳ  ೆತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್-

577522 

08195-250066 
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254.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ # 123 ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಕಟಟ್ಡ ನಾಯಕನಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 577536 

08190-207055 

255.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ #56 ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 

ಪರಶುರಾಂಪುರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 577538 

08195-254545 

256.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಳುಕು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 123, ನಾಡ ಕಛೇರಿ 

ತಳುಕು ೕಸ್ಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್577543 

08190-206686 

257.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಭರಮಸಾಗರ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಭರಮಸಾಗರ 

 ಚಿತರ್ದುಗರ್-577519 

08194-258670 

258.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ,  ಚಿತರ್ದುಗರ್-577501 08194-222069 

259.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರೇಗುಂಟನೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ರೈತ ಸಂಪಕರ್ ಕೇಂದರ್  ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ, ರೇಗುಂಟನೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್-577520 

08194-262112 

260.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತುರುವನೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕಡಬಕಟೆಟ್ ರಸೆತ್, ತುರುವನೂರು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್577517 

08194-267122 

261.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಧಮರ್ಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಧಮರ್ಪುರ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577546 

08193-268181 
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275. 3 ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  , ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ, ಬಿ  ,  ರಸೆತ್ - 

574219 

08255-232120 

262.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಿಯೂರು ಎಂಎಆರ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ರಿಯೂರು,  
ಚಿತರ್ದುಗರ್- 572143 

08193-227022 

263.  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಐಮಂಗಲ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ , ಐಮಂಗಲ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577532 

08193-273233 

264. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜವನಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್   ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಜವನಗೊಂಡನಹ ಳ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577511 

08193-262277 

265. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, 
ಬರ್ಹಮ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ದುಗರ್ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಬರ್ಹಮ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ದುಗರ್-ಹ ಳ್, 
ಬರ್ಹಮ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ದುಗರ್- ೕಸ್ಟ್ 
ಬರ್ಹಮ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ದುಗರ್-ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

08191-284032 

266. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಮಗಿರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಮಗಿರಿ ಹ ಳ್, 
ರಾಮಗಿರಿ ೕಸ್ಟ್, ರಾಮಗಿರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್-577539 

08191-286455 

267. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಳಯ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಳಯ್,  ಚಿತರ್ದುಗರ್-
577527 

08191-283055 

268. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಬಿ ರಸೆತ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577526 

08191-275119 

269. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಟಿ ಬಿ ವೃತತ್, ಹೊಸದುಗರ್, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577527 

08199-230132 

270. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಡದಕೆರೆ 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಾಡದಕೆರೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577527 

08199-241330 

271. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುತೊತ್ೕಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುತೊತ್ೕಡು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್-577533 

08199-240058 

272. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ,ಚಿತರ್ದುಗರ್-
577542 

08199-242480 

273. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೇವಸಮುದರ್ ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ದೇವಸಮುದರ್, 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್-577540 

08198-267115 

274. 3ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, ಳಕಾಲೂಮ್ರು 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್., ಚಿತರ್ದುಗರ್-577535 

08198-229008 
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276. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಾಣೆ, ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು 
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, ಬಿ  ರಸೆತ್ - 574219 

08255-234121 

277. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಟಲ್- ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ,  ಟಲ್, ಟಲ್ ಅಂಚೆ, 
ಬಂಟಾಲ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು-574243 

08255-238395 

278. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ- 

574214 

08256-232047 

279. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಕಕ್ಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಕಕ್ಡ, ಕೊಕಕ್ಡ 

ೕಸ್ಟ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು-574198 

08251-254066 

280. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ವೇಣೂರು 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ವೇಣೂರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ  , 

ತಾಲೂಲ್ಕು- 574242 

08256-286007 

281. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟಬ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ,  ಕಡಬ, ಕಾಕರ್ಳ- 574221 08251-260435 

282. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುರುಪುರ ಕೈ ಕಂಬಾಲ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಾಲ ಅಂಚೆ  ೕಸ್ಟ್ 
ಮಂಗಳೂರು-574151 

0824-2258487 

283. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ  ದ ಣ  ಕ ನನ್ ಡ  

ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಮಂಗಳೂರು-ಎ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, 
ಮಂಗಳೂರು575001 

0824-2220587 

284. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು-ಬಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು- ಬಸ್ 
ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ  , ತೊಕೊಕ್ಟುಟ್ - 575017 

0824-2460039 

285. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು-ಬಿ   ಪಡಸಾಲೆ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು - 575001 0824-2412431 

286. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮೂಡಬಿದ ರೆ್ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ 08258-238100 

287. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮು ಕ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಮು ಕ್ ಮು ಕ್ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು- 574154 ' 

0824-2294486 

288. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸುರತಕ್ಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಸುರತಕ್ಲ್,  , ಮಾಕರ್ಟ್ 
ಹತಿತ್ರ, , ಸುರತಕ್ಲ್ -575014 

0824-2477887 

289. 7ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಜೆಪ್ ಕಛೇರಿ 
ಮುಂಭಾಗ 

ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ ಸುರತಕ್ಲ್ ಅಂಚೆ ಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಛೇರಿ, 
ಬಜ ಪೆ್, ಮಂಗಳೂರು 

 

290. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ೕ ಸ್ 
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ, ', ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, - 574241 

08251-250155 

291. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪುತೂತ್ರು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಪುತೂತ್ರು - 574201 08251-230349 
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292. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಂಜಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ , ಪಂಜಾ , , ಪಂಜಾ - 

574239 

08257-278575 

293. 3ದ ಣ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸುಳಯ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಸುಳಯ್, ಸುಳಯ್ - 574239 08257-230330 

294.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ , ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ- 
583213 

08398-270029 

295. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಚಿಗಟೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ-
583213 

08398-274615 

296. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತೆಲಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೆಇಬಿ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, 
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ-583213 

08398-276015 

297. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾಲ್ಕ್ ಟವರ್ ಹತಿತ್ರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ-577001 

08192-257020 

298. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅನಗೋಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಅನಗೋಡು, ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕಟಟ್ಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ-577556 

08192-212755 

299. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ಮಾಯಕೊಂಡ, 183, ರ್ೕನಿವಾಸ 
ಕಾಂಪ ಲೆ್ಕ್ಸ್, ಮಾಯಕೊಂಡ, ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ 
ದೇವಸಾಥ್ನದ ರಸ ತೆ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ-
577534 

08192-215755 

300. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಕನಾಕರ್ಟಕ ನಿಗಮ್ ಮಿಟೆಡ್, 
ವ ಗಗ್ ರಸೆತ್, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577601 

08192-243044 

301. 3ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಕಾಕರ್ರಿ.ಆಸಪ್ತೆರ್ 
ಹತಿತ್ರ, ವ ಗಗ್ ರಸೆತ್ ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ 

ತಾಲೂಲ್ಕು., ದಾವಣಗೆರೆ-577530 

08192-299299 

302.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿ ಚೋಡು ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರೆವೆನೂಯ್ ಇಲಾಖೆ, 1,   ಬಿ ಚೋಡು, 
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ-577553 

08196-248227 

303.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೊಕೆಕ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರೆವೆನೂಯ್ ಇಲಾಖೆ, 
ಸೊಕೆಕ್ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ-577528 

08196-283319 

304.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಗಳೂರು ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ಬಿದರ್ ಕೆರೆ ರಸ ತೆ್, 
ಜಗಳೂರು,  ದಾವಣಗೆರೆ-577528 

08196-227188 
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305.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊನಾನ್  ಕಸಬ ಅಟಲ್ ಜ ಜನಸೆನ್ೕ  ಕೇಂದರ್, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಟಿ ಎಂ ರಸೆತ್, ಹೊನಾನ್  ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದಾವಣಗೆರೆ  -577217 

08188-252225 

306.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸವಪಟಟ್ಣ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸವ ಪಟಟ್ಣ ಹ ಳ್ ಮತಿತ್ 
ಅಂಚೆ ೕಸ್ಟ್ 577551 

08180-272172 

307.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೇವರಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾವರೇಕೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 577215 

08189-239239 

308.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೇಬೆನೂನ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೇಬೆನೂನ್ರು 
577552 

08180-256456 

309.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾವರೇಕೆರೆ 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾವರೇಕೆರೆ , ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 577213 

08189-233530 

310.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಯ್ವಣಿಗೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಯ್ವಣಿಗೆ,  ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು-577544 

08180-276276 

311.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋ ನಕೋ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗೋ ನಕೋ ,  
ಹೊನಾನ್   ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 

8188264225 

312.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೆಚ್ ಕಡದಕಟೆಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್ ಕಡದಕಟೆಟ್ 
ಹೊನಾನ್   ತಾಲೂಲ್ಕು,  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 

8188252425 

313.  ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಂದೂರು  - 
ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್-2

ಕುಂದೂರು ಹ ಳ್  ಮತುತ್ ೕಸ್ಟ್ - 577219 08188-262265 

314. 4ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಾಯ್ಮತಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ, 
ನಾಯ್ಮತಿ , ನಾಯ್ಮತಿ  ೕಸ್ಟ್, ಹೊನಾನ್  

08188-265165 

315. 4ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್, ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್ 
ೕಸ್ಟ್ 577224 

08188-263377 

316. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಲ್ ನವರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಲ್ ನವರ್  ಪಟಟ್ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಬಿ3 
ಕಟಟ್ಡ, ಧಾರವಾಡ 581103 

0836-2385601 

317. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಮೀನಬಾ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಮೀನಬಾ , ಶಾಂತೇಶವ್ರ್ ನಗರ 
ಧಾರವಾಡ 581201 

0836-2782850 

318.  ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಧಾರವಾಡ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಡಿ  

ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ580001 

0836-2430065 

319. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಗರಗ ಧಾರವಾಡ ಗರ ಗ್, ರೆ ತ     ಸಂ ಪಕರ್ ಕೇಂದರ್  ಹತಿತ್ರ, ಧಾರವಾಡ 

581105 

0836-2787602 

320. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಛಬಿಬ್ ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಛಬಿಬ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್, 
ಧಾರವಾಡ 581207 

0836-2312008 

321. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹುಬಬ್ ಳ್, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಮಿಂಗ್ ಟನ್ ರಸೆತ್, ಹುಬಿಳ್, 
ಧಾರವಾಡ-580020 

0836-2250164

322. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಗುಪಿಪ್
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಗುಪಿಪ್ ಹುಬಿಳ್, 
ಧಾರವಾಡ 581158 

0836-2314040 
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323. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದುಮಮ್ವಾಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ 

ದುಮನ್ವಾಡ, ಕಲಗಟಕಿ, ಧಾರವಾಡ 580114 

08370-282444 

324. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಬಕಡಹೊನಿನ್ಹ ಳ್ 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ 

ತಬಕಡಹೊನಿನ್ಹ ಳ್ ಕಲಘಟಕಿ 

ಧಾರವಾಡ 581212 

08370-281444 

325. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಕಲಗ್ಟಗಿ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಲಗ್ಟಗಿ - 
ಧಾರವಾಡ 581204 

08370-284024 

326. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕುಂದಗೋಳ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ, 
ಧಾರವಾಡ-581113 

08304-290005 

327. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಷಂ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಷಂ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಷಂ  

ಧಾರವಾಡ 581117 

08304-296126 

328. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನವಲಗುಂದ
 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, 

ನವಲಗುಂದ,,ಧಾರವಾಡ-582208 

08380-220276 

329. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಣಿಣ್ಗೆರೆ
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ,  
ಅಣಿಣ್ಗೆರೆ ಧಾರವಾಡ-582201 

08380-222095 

330. 4ಧಾರವಾಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಬ ಉಪ.ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಿ ಹೆಚ್  ಹತಿತ್ರ 

ರಬ, ಧಾರವಾಡ- 5 8 0 1 1 2  

08380-227228 

331. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಟಗೇರಿ ಉಪ ಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಬೆಟಗೇರಿ , ಕುರಹಟಿಟ್ಪೇಟ್, ನಾಡ  

ಕಾಯಾರ್ಲಯ.  ಗದಗ್ 582102 

08372-245131 

332. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಗದಗ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಗದಗ್, ಕೋಟ್ಕರ್ ರಸೆತ್, 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಹಳ  ೆಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ, ಗದಗ್-582101

08372-250196 

333. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದಂಬಳ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ  ಕಾಯಾ�ಲಯ, ದಂಬಳ, 

ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ್ 582113 

08371-266206 

334. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುಂಡರಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಮಿನಿ 
ಧಾನಸೌಧ, ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ್-582118 

08371-262296 

335. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ಲ ಮ್ೕಶವ್ರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ನಾಡಕಛೇರಿ-  ಲ ಮ್ೕಶವ್ರ  ಗದಗ್ 
582116 

08487-272080 

336. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಣೂಣ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕೊಣೂಣ್ರು, ಕೊಣೂಣ್ರು 
ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಎಸ್. . ಶೇಬಣಣ್ನವರ್ ಕಟಟ್ಡ, ಹೊಸ 

ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ  ಹತಿತ್ರ, ನರಗುಂದ, ಗದಗ್ 582206 

08377-246343 

337. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನರಗುಂದ,   ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನರಗುಂದ ಕಸಬಾ ,ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಳ  ೆ

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್, ನರಗುಂದ,ಗದಗ್ 

582207 

08377-245543 
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338. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರೋಣ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) 222 ರೋಣ ಹಳ  ೆ

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಹುಬಿಳ್ ರಸೆತ್,  ರೋಣ,  ಗದಗ್ 

08381-267238 

339. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ರೋಣ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ), 222, ನಾಡಕಛೇರಿ, 

ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ನರೇಗಲ್, ರೋಣ ಗದಗ್-582119 

08381-268238 

340. 4ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-   ಹೊಳೆಆಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಹೊಳೆಆಲೂರು, 222, 

ಹೊಳೆಆಲೂರು ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಹೊಳೆಆಲೂರು, ರೋಣ, 

ಗದಗ್-582203 

08381-266239 

341. 2ಗದಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಹಟಿಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ರಹಟಿಟ್, 
ಗದಗ್-582120 

08487-242180 

342. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಪಜ್ಲ್ ಪುರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ,ಬಿಜಾಪುರ ರಸೆತ್ ಅಪಜ್ಲ್ ಪುರ  
343. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಥನೂರು

 

 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಅಥನೂರು
ಅಪಜ್ಲ್ ಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್- 585301 

08470-264044 

344. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಖಜಗಿರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಖಜಗಿರ್, ಅಪಜ್ಲ್ ಪುರ, 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 

-235616 

345. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಖಜೂರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 910, ಖಜೂರಿ , ಬಿನ್ ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ 
ರೂರ್ ಕರ್, ಆಳಂದ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585314 

08477-227474 

346. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮದನ್ ಪಪ್ರಗ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮದನ್ ಪಪ್ರಗ, ರೆ ನೂಯ್  ಕಟಟ್ಡ, 

ಆಳಂದ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585282 

08440-216300 

347. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ನರೋನ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನರೋನ, ಪಿ ಹೆಚ್  
ಆಳಂದ,,ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585236  ಸಮುದಾಯ  ಆರೋಗಯ್ 
ಕೇಂದರ್, ನರೋನ  

08477-228284 

348. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಿಂಬರಗ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಿಂಬರಗ, ನಿಂಬರಗ, ರೆ ನೂಯ್,  
ಕಟಟ್ಡ,  ಆಳಂದ,  ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585244 

08440-286662 

349.  ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಆಳಂದ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಆಳಂದ,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರೆ ನೂಯ್,  
ಇಲಾಖೆ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಆಳಂದ,ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585302 

08477-202040 

350. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿಂಚೋ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, .ಆರ್.ಪಿ.ಬಿ ಟ್ಂಗ್, 
ಚಿಂಚೋ , 

08272-223396 

351. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ   ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸುಳ ಪೆೇಟ್, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸುಳೆಪೇಟ್, ಬಸ್ 
ಸಾಟ್ಂಡ್ ಹತಿತ್ರ ಗುಲಬ್ಗರ್-5843243

08272-239596 

352. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೂಡಿಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೂಡಿಲ್ ಟೆ ೕನ್ 
ದೂರವಾಣಿ ನಿಮಯಕೇಂದರ್, ಕೂಡಿಲ್, ಚಿಂಚೋ . 

08272-237022 

353. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಲವಾರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ನಾಲವಾರ್, 8-64, ಕಮಾಲಾ , 
ಶಾಂತಪಪ್ ಗೌಡ ಕಟಟ್ಡ, ಕುಂಬಾರಹ ಳ್ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ 
ಹತಿತ್ರ, ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ನಾಲವಾರ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-

585218 

8476247333 
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354. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಶಹಬಾದ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್-ಕಛೇರಿ, ಹಳ  ೆಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, 
ಹುನಗುಂಟ  ರಸೆತ್, ಶಹಬಾದ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585228 

08474-205577 

355. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ,, ಚಿತಾತ್ಪುರ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585211 08474-236147 

356. 4ಬೀದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಿಮಮ್ಲಕೇಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಿಮಮ್ಲಕೇಡ, 
ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ಹುಮಾನ್ಬಾದ್, ಬೀದರ್-
585227

08475-292003 

357. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಲುಬ್ಗಿರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾಕೇರ್ಟ್, 
ಕಲುಬ್ಗಿರ್ 

08276-262624 

358. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ-ಐನಪುರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಐನಪುರ್  ಚಿಂಚೋ , 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585414 

08483-275201 

359. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಔರಾದ್-ಬಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, 

ಔರಾದ್-ಬಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585316 

08472-211876 

360. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಫರಹತಾ ಬಾದ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಫರಹತಾ 
ಬಾದ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585308 

08472-213002 

361. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಮಲಾಪುರ. ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಮಲಾಪುರ. 
ಮುಖಯ್ರಸ ತೆ್, ಕಲುಬ್ಗಿರ್.

08274-252111 

362. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗುಂಡಗತಿರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಟಟ್ಡ, 
ಗುಂಡಗತಿರ್, ಕಳಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು. ಕಲುಬ್ಗಿರ್ 

08153-255530 

363. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಹಾಗಾಂವ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್- 

585316 

08478-220250 

364. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಟಟ್ಣ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ,ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ ಪಟಟ್ಣ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585311 

0847-2210564 

365. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂದೋಲ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ರೈತ ಸಂಪಕರ್ ಕೇಂದರ್ ಅಂದೋಲ, 

ಜೇವರಗಿ,, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585303 

08442-221747 

366. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜೇವರಗಿ ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಜೇವರಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 

ಕಛೇರಿ, ಬಿ ಬಿ  ರಸೆತ್, ಜೇವರಗಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585310 

08442-236026 

 

367. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಇಜೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಸೆರಿಕಲಚ್ರ್ ಕಟಟ್ಡ, ಇಜೇರಿ, ಜೇವರಗಿ, 

ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585310 

08442-223886 

368. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನೆಲೋಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನೆಲೋಗಿ, ಎಪಿಎಂ   ಕಟಟ್ಡ, ಉಪ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಜೇವರಗಿ, , ಗುಲಬ್ಗಾರ್585310 

08442-225106 

369. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಡಾರ್ಮಿ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಯಡಾರ್ಮಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶೇಷ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಯಡಾರ್ಮಿ, ಸುಂಬದ್ ರಸೆತ್, 
ಜೇವರಗಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585325 

08442-226129 

370. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಡಕಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಅಡಕಿ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟಟ್ಡ, ಸೇಡಂ, 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585222

08441-282600 
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371. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕೊಂಡಲ್ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಕೊಂಡಲ್, ಜಿಪಿ-1, ಕೊಂಡಲ್     ಬಿ ಎಸ್ 
ಎನ್ ಎಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, ಸೇಡಂ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585222 

08441-283700 

372. 4ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ,  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ ಕಟಟ್ಡ, ಕೆ ಇ ಬಿ 

ಕಾಲೋನಿ, ಸೇಡಂ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585222 

08441-276038 

373. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕೆಂಚಮಮ್ನ ಹೊಸಕೋಟೆ, ನಾಡ 
ಕಛೇರಿ, ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ-573219 

08170-217555 

374. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುಂದೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಚನಾನ್ಪುರ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, - 
ಕುಂದೂರು ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಆಲೂರು, ಹಾಸನ 573213 

08170-219255 

375. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಪಾಳಯ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಪಾಳಯ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, -
ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಆಲೂರು, ಹಾಸನ 573139 

08170-210255 

376. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಆಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, , 
ಆಲೂರು ಟೌನ್,  \ಆಲೂರು ಹಾಸನ-573213 

08170-218055 

377. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು, 
ಕಸಬ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು, , 
ಹಾಸನ- 573202

08175-220044 

378. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೊಡಡ್ಮಗೆಗ್
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 

ಮುಖಯ್ರಸೆತ್,ದೊಡಡ್ಮಗೆಗ್, ಹಾಸನ-573102 

08175-252016 

379. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೋಣನೂರು
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪರಿ ೕಕಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 
ಹತಿತ್ರ, ಕೋಣನೂರು, ಹಾಸನ-573130 

08175-226017 

380. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮ ಲ್ ಪಟಟ್ಣ 

 

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ,  , ಮ ಲ್ ಪಟಟ್ಣ 
ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ರಸೆತ್, ಮ ಲ್ ಪಟಟ್ಣ.  ಹಾಸನ- 

573102 

08175-246016 

381. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರಾಮನಾಥಪುರ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ರಾಮನಾಥಪುರ,  ಹಾಸನ- 

573133 

08175-225016 

382. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅರ ೕಕೆರೆ, ಕಸಬ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ, ೕಸ್ ಸ ಠೆ್ೕಷನ್ ಂಭಾಗ, 
ಹಾಸನ ವೃತತ್ದ ಹತಿತ್ರ, ಅರ ೕಕೆರೆ,-573103. 

-270029 

383. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾಣವರ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬಾಣವರ 

ನಾಡ  ಕಛೇರಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಅರ ೕಕೆರೆ, 
ಹಾಸನ-573112 

08174-235333 

384. 4ಹಾಸನ  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗಂಡ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಗಂಡ  
ಅರ ೕಕೆರ  ೆಹಾಸನ-573119 

08174-220333 

385. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಾವಗಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಜಾವಗಲ್,, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ 
ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಹಾಸನ-573125 

08174-271633 

386. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಣಕಟೆಟ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಣಕಟೆಟ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ 
ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಹಾಸನ-573144 

08174-265800 
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387. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅರೇಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಅರೇಹ ಳ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು 
ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಹಾಸನ-573101 

08177-221533 

388. 4ಹಾಸನ  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೇಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,     ನಾಡ ಕಛೇರಿ,       ಬೇಲೂರು 
ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,  ಹಾಸನ-573115 

08177-241333 

389. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಳ ೕೆಬೀಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಳ ೕೆಬೀಡು,  ಹಾಸನ-

573121 

08177-273433 

390. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾದಿಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಹಗರೆ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು  
ೕಸ್ಟ್/ ಹೋಬ , ಹಾಸನ573216 

08177-258133 

391. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೇಲೂರು, ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ-

573115 

08177-222199 

392. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾಗೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಬಾಗೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಹಾಸನ573116 

08176-251333 

393. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದಂಡಿಗನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ದಂಡಿಗನಹ ಳ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,     ಮುಖಯ್-ರಸೆತ್, 
ಹಾಸನ-573116 

08176-272133 

394. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ರೀಸಾವೆ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ರೀಸಾವೆ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ೕಸ್ಟ್/ ಹೋಬ ,, ಹಾಸನ573116 

08176-226333 

395. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಹಾಸನ573116 

08176-233533 

396. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ-ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,,, ಹಾಸನ-573135 

08176-257733 

397. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕೆಳ ಮಹಡಿ,  ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 08176-252466 
398. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ದುಡಡ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ದುದದ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹೋಬ , ಮುಖಯ್ 

ರಸೆತ್ ಹಾಸನ 573118 

08172-223122 

399. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಾಸನ, ಕಸಬ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ, ಪೆನ್ ಷನ್  ಹಲಾಲ್ 
ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ, ಹೊಸಲೈನ್  ಹಾಸನ-573118 

08172-
231005 

400. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕಟಾಟ್ಯ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕಟಾಟ್ಯ ,ನಾಡ ಕಛೇರಿ ೕಸ್ಟ್ 
ಹೋಬ , ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಹಾಸನ 573201 

08172-220122 

401. 4ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಲಗಾಮೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಸಾಲಗಾಮೆ ಅಂಚ  ೆಹೋಬ , ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ್-ರಸೆತ್ ,ಹಾಸನ ಹಾಸನ 573210 

08172-255122 



 Page I 27

402.  ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಶಾಂತಿಗಾರ್ಮ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಶಾಂತಿ ಗಾರ್ಮ ನಾಡ ಕಛೇರಿ/ಅಂಚೆ/ 
ಹೋಬ ,/ ಹಾಸನ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ,ಹಾಸನ 573220 

08172-258222 

403. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ 

,ಹಾಸನ-573211 

08175-272014 

404. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ ನಾಡ ಕಛೇರಿ-

ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ್ ಹಾಸನ 573211 

08175-265444 

405. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು, ನಾಡ ಕಛೇರಿ-

ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ ,, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ್ , ಹಾಸನ-

573211 

08175-260144 

406. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ         ನಾಡಕಛೇರಿ - 

ಸಕಲೇಶಪುರ 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 

ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ-573134 

08173-243083 

407. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಳಗೋಡು ಹಳ  ೆಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ರೆ ನೂಯ್ ನಿಋಇಕಷ್ಕರ 
ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬೆಳಗೋಡು ವೃತತ್, ಬೆಳಗೋಡು 

 

408. ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹನುಬಾಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹನುಬಾಳ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ-

ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಸಕಲೇಶಪುರ್ ಹಾಸನ 573134 

08173-240555 

409 ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೆಸಳೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹೆಸಳೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ-

ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಸಕಲೇಶಪುರ್ ಹಾಸನ 573134 

08173-278555 

410 ಹಾಸನ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೆತೂತ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹೆತೂತ್ರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ-

ೕಸ್ಟ್/ಹೋಬ , ಸಕಲೇಶಪುರ್ ಹಾಸನ 573123 

08173-266555 

411 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾಯ್ಡಗಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್, ಕಾಕೋಳ್ ರಸೆತ್, 
ಬಾಯ್ಡಗಿ ಹಾವೇರಿ-581106 

08375-226343 

412 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬಾಯ್ಡಗಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿ 

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬಾಯ್ಡಗಿ ಹಾವೇರಿ 581110 

08375-289400 

413 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹಾನಗಲ್ ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ 
ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್ ಹಾನಗಲ್ ಹಾವೇರಿ 581104 

08379-262039 

414 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಕಿಕ್ಆಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಅಕಿಕ್ಆಲೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

581102 

08379-261054 

415 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ . ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ 

ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಹಾವೇರಿ 581203 

08379-260248 

416 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ಐ.ಬಿ.ಎದುರು 
ನೇಗಲೂರು ರಸೆತ್ ಹಾವೇರಿ 581108 

08375-224160 

417 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ರೈಲ ವೆ್ೕ ನಿಲಾದ್ಣದ ಎದುರು ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್, 
ಹಾವೇರಿ-581110 

08375-233232 
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418 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಜರ್ಗಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಎದುರು ೕಸ್ಟ್
ಕಜರ್ಗಿ, ಹಾವೇರಿ 581112 

08375-239220 

419 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಂಸಬಾ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹಂಸಬಾ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್  
ಹಂಸಬಾ . ಹಾವೇರಿ 581109 

08376-289003 

420 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ರೇಕೆರೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ 
ನೆಲಮಹಡಿ ರೇಕೆರೂರು,  ಹಾವೇರಿ-581111 

08376-282177 

421 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ -ರಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಎದುರು ರೇಕೆರೂರು ಹಾವೇರಿ 581116 

08376-286070 

422 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ -ಕುಪೆಪ್ೕಲೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ- ಕುಪೆಪ್ೕಲೂರು 
ಕೋತಿಹಾಳ್ ರಸೆತ್, ಕುಪೆಪ್ೕಲೂರು, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹಾವೇರಿ-

581144 

08373-249150 

423 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ -ಮೇದಲೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,ಮೇದಲೇರಿ ತಾಲೂಕು: 
ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು  

08373-245444 

424 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಹಂತ-2 , 
ಸವರ್ಜಞ್ ಕಾಂಪೆಲ್ೕಕ್ಸ್ •, ಜೋಯಿಸರ ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ಮಾರುತಿ 
ನಗರ, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು,  ಹಾವೇರಿ-581115 

08373-262450 

425 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಟಿಟ್ ಮತೂತ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,, ಹಟಿಟ್ ಮತೂತ್ರು ಹಟಿಟ್ ಮತೂತ್ರು ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ ಸವಣೂರ್ ಹಾವೇರಿ 581118 

08378-240650 

426 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸವಣೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿಕೋಟ್ರ್  ರಸೆತ್, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, 

ಸವಣೂರು ಹಾವೇರಿ-581118 

08378-241527 

427 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಂಕಾಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಬಂಕಾಪುರ ತಾಲೂಕು  
ಗಾಗ್ಂವ ಹಾವೇರಿ 581202 

08378-254001 

428 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದುಂಡ   ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ದುಂಡ  ತಾಲೂಕು ಗಾಗ್ಂವ ದುಂಡ  
ಹಾವೇರಿ 581193 

08378-251025 

429 ಹಾವೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಗಾಗ್ಂವ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ, ಗಾಗ್ಂವ, ಹಾವೇರಿ-

581205 

08378-255043 

430 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಂಕೋಲಾ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಅಂಕೋಲಾ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 581314 08388-230163 

431 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಂಕೋಲಾ - ಬಳಲೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋಕಣರ್ ರಸೆತ್ .ಆರ್ ನಾಯಕ್  ಕಟಟ್ಡ 

ಬಳಲೆ, ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 581333 

08386-279380 
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432 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಸಗೋಡ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಅಂಕೋಲಾ ಬಸಗೋಡ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 

ಕೇ/ಆ .ಆರ್ ನಾಯಕ್  ಕಟಟ್ಡ ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 

581314 

08388-230283 

433 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಲೆಕೇರಿ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಅಂಕೋಲಾ ಬೆಲೆಕೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ 

ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 581321 

08388-282293 

434 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಭಟಕ್ಲ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸುಸಾಗ್ಡಿ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಭಟಕ್ಲ್ 

, ಕಾರವಾರ581320 

08385-222332 

435 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಾವ ಳ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾವ ಳ್ ಮುರುಡೇಶವ್ರ, 
ಭಟಕ್ಲ್ ಕಾರವಾರ 581350 

08385-260245 

436 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದಾಂಡೇ  ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ದಾಂಡೇ  ನಾಡಕಛೇರಿ ದಾಂಡೇ  

ಹಳ  ೆ .ಎಂ.  ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್, ಟೌನ್ ಪ್. ದಾಂಡೇ  

ಕಾರವಾರ 581325 

08284-230188 

437 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹ ಯಾಲ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹ ಯಾಲ್  . ದಾಂಡೇ  ರಸೆತ್ 
ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ ಹ ಯಾಲ್ ಕಾರವಾರ 

08284-221334 

438 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಮುರಖವಾಡ್ 

ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಮುರಖವಾಡ್ , ಮುರಖವಾಡ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಹ ಯಾಲ್ 
ಕಾರವಾರ 581329 

08284-271134 

439 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಂಬಾರ್ಣಿ ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಂಬಾರ್ಣಿ ಗಾರ್ಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಹತಿತ್ರ  ಸಂಬಾರ್ಣಿ ಯೆಲಾಲ್ಪುರ ರಸೆತ್ ಹ ಯಾಲ್
ಕಾರವಾರ 581329 

08284-267234 

440 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೊನಾನ್ವರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊನಾನ್ವರ, ರಾ.ಹೆದಾದ್ರಿ17, 

ಹೊನಾನ್ವರ, ಕಾರವಾರ-581334 

08387-220372 

441 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಣಿಕಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಣಿಕಿ  ೕಸ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ 
ಮಣಿಕಿ ಹೊನಾನ್ವರ ಕಾರವಾರ 581348 

08387-257466 

442 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಾ ನ್ ಕುವಾರ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ಹಾದಿನ್ ಬಾಳ್ 
ಅಂಚೆ , ಹಾದಿನ್ ಬಾಳ್ ಹೊನಾನ್ವರ  ಕಾರವಾರ 581361 

08387-279401 

443 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಾಸಟ್ಲ್ ರಾಕ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಜೊಯಿಡಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ್ 

581453 

08383-248282 

444 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜೊಯಿಡಾ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,  

ಜೊಯಿಡಾ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್, ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಕಾರವಾರ-581186 

08383-282722 

445 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುಮವಾರ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕದಾರ್ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾರವಾರ 581187 08383-250110 

446 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಘಾಡಸಾಯಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ . ಘಾಡಸಾಯಿ ಕಾರವಾರ 

581328 

08382-257146 

447 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ಕಾರವಾರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಾರವಾರ .ರೂಂ ನಂ-2 ಹಳ  ೆಜಿಲಾಲ್ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎಂ.ಜಿ  ರಸೆತ್ 

08382-226388 
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448 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಿನನ್ರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗಾರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕಟಟ್ಡ, 

ಕಾರವಾರ-581339 

08382-241542 

449 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಾವಂತವಾಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಜಿ.ಐ.ಬಿ ಡ್ಂಗ್ 

ಸಾವಂತವಾಡ, ಚಿತಾತ್ಕುಲಾ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 

581352 

08382-265060

450 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಗೋಕಣರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, 106, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಮಾರುತಿ ದೇವಸಾಥ್ನದ 
ಹತಿತ್ರ 

08386-256266 

451 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುಜ ಳ್ 
 

 ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕುಜ ಳ್, 98/1 ಗಾರ್ಮ 
ಪಂಚಾಯತ್  ಕಟಟ್ಡ  ಕುಜ ಳ್ ಅಂಚೆ ೕ:ಕುಜ ಳ್, ಕುಮಟ, 
ಕಾರವಾರ.

-287411 

452 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕುಮಟಾ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕುಮಟಾ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಜಿಐಬಿಬಿ ವೃತತ್ 
ಹತಿತ್ರ ,  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಕುಮಟಾ ಕಾರವಾರ-

581343 

08386-224054 

453 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಿಜಾರ್ನ್  ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 607/1 ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 
ಮಿಜಾರ್ನ್ ಎದುರು ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ 
ಮಿಜಾರ್ನ್ ಕಾರವಾರ 581440 

08386-269026 

454 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮುಂಡಗೋಡು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಮುಂಡಗೋಡು ಹುಬಬ್ ಳ್- ರ  ರಸೆತ್ 58134908301-222120 

455 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಪಾಲಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮುಂಡಗೋಡು  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಪಾಲಾ 

ಮುಂಡಗೋಡು ಕಾರವಾರ 581346 

08301-278122 

456 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಡಕಣಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಕಣಿ ,ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 

ಗಾರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಹಲಗೇರಿ ದಾಧ್ಪುರ ಕಾರವಾರ 581355 

08389-275540 

457 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ದಾಧ್ಪುರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೆಕಷ್ನ್ ,ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರಾಜ್ ಮಾಗ್ರ್ 

ದಾಧ್ಪುರ 581355 

08389-230027 

458 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಉಂಬಳಮನೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಉಂಬಳಮನೆ 76 ನೆಲ್ ಮಾವ್ಶಾಲ  ೆ

ರಸೆತ್ ಹೆರೂರ್ ದಾಧ್ಪುರ್ ಕಾರವಾರ 581450 

08389-254649 

459 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬನವಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ಬನವಾ  ,ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಬನವಾ  

ರ  
-264044 

460 ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹು ಕಲ್ ಇದೂಲ್ರ್ ,ಹು ಕಲ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹು ಕಲ್ ರ  -240045 

461.  ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಂಪಕ್ ಹಾಂಡ್- ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಸಂಪಕ್ ಹಾಂಡ್- ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಕಟಟ್ಡ ಸಂಪಕ್ ಹಾಂಡ್-ಜನ್ ಮನಿ ರ   
-263663 

462.  ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ರ  ಕಸಬ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ಕೋಟ್ರ್ ರಸೆತ್, ರ , 

ಕಾರವಾರ-581401 

08384-225145 

463.  ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ಯಲಾಲ್ಪುರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಬೆಲ್ ರಸೆತ್ ಯಲಾಲ್ಪುರ 

581359 

08419-261109 
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464.  ಕಾರವಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಚಿಚ್ಕೇರಿ ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಮಚಿಚ್ಕೇರಿ ಮಚಿಚ್ಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಯಲಾಲ್ಪುರ ಕಾರವಾರ 581347 

08419-254328 

465.  ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ -ಭಾಗಮಂಡಲ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್. ಭಾಗಮಂಡಲ ನಾಡಕಛೇರಿ- 571247 08272-243030 

466.  ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾ ೕಕುಲ್ ಉಪ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾ ೕಕುಲ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, 

ನಾ ೕಕುಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571214 

08272-237022 

467.  ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಹೋಬ , ಆರ್.ಐ. 

ಕಛೇರಿ, ಸಂಪಾಜೆ, ಕೊಯ್ೕನಾಡ್, ಮಡಿಕೇರಿ571201 

08272-239596 

468.  ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಕೋಟೆ ಹತಿತ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ, 

ಮಡಿಕೇರಿ- 5 7 1 2 0 1  

08272-223396 

469. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, 

ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ-571236 

08276-282055 

470. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ   ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ  
ಮಡಿಕೇರಿ-571234 

08276-274058 

471. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ 

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರು , 1,ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ, 

ಪಂಚಾಯತಿ ಹತಿತ್ರ  ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ-

571231 

08276-280222 

472. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 107(1), S ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ, ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ,ಮಡಿಕೇರಿ571235 

08276-283355 

473. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ    ಶಾಂತ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, S ಶಾಂತ ಳ್ ಹೋಬ ,, 

ಶಾಂತ ಳ್, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ,, ಮಡಿಕೇರಿ-571236 

08276-288088 

474. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ    
ಶುಂಠಿಕೋಪಪ್

 
ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರು, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ 

ಶುಂಠಿಕೋಪಪ್
, ಮಡಿಕೇರಿ-571237 

08276-262624 

475. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ     ಅಮಮ್ತಿತ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರು,, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ,  

ಕೆ.ಡಿ.  ಬಾಯ್ಂಕ್  ಎದುರು ದಾದ್ಪುರ ರಸೆತ್, ಅಮಮ್ತಿತ್ 
ಮಡಿಕೇರಿ-571211 

08274-252111 

476. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಬಾಳೆಲೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರು ಬಾಳೆಲೆ 82/3, ಬಾಳೆಲೆ ಪಟಟ್ಣ, 

ಮಡಿಕೇರಿ- 571219 

08274-272800 

477. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುದಿಕೇರಿ  ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಕರು, ಹುದಿಕೇರಿ ಹ ಳ್, ೕಸ್ಟ್- 
ರಾಜಪೇಟೆ 

08274-253101 

478. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನನ್ಂಪೇಟ  ೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ನನ್ಂಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ- 

571216 

08274-249213 

479. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ   ರ್ೕಮಂಗಲ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರ್ೕಮಂಗಲ, ಮಡಿಕೇರಿ- 

571217 

08274-246328 

480. 5ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ   ರಾಜಪೇಟೆ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ಕೀತಿರ್ ಹೋಟೆಲ್ಕಟಟ್ಡ, ಮಲಬಾರ್  ರಸೆತ್ 
ರಾಜಪೇಟೆ 

-255270 
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481.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಸಬಾ ಮುಖಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ  ಎಪಿಎಂ  ಯಾಯ್ಡ್  
ಕೋಲಾರ ಎಂ.ಎ  ರಸೆತ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ 

563114 

08153-255530 

482.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಬೇತಮಂಗಲ

ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ವಾಡರ್ ವಕ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ, 

ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 
08153-277642 

483.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಬೂದಿಕೋಟೆ 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೆ ಬೀಡುಲ್ಡಿ ಕೋಟೆ, 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ-563114 

08153-256869 

484. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ 

ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ , ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಕೋಲಾರ-563114 

08153-259250 

485. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾಯ್ಸಂಬ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಕೋಆಪರೇಡಿವ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ 
ಕಟಟ್ಡ, ಕಾಯ್ಸಂಬ ಳ್ 

08153-267347 

486. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಬಟಸ್ರ್ನ್ಪ್ ಪೇಟೆ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ರಸೆತ್, 
ರಾಬಟಸ್ರ್ನ್ಪ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್  ಕೋಲಾರ-

563122 

08153-260187 

487. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಟೂಟ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್. ಹುಟೂಟ್ರು ಗಾರ್ಮ & ೕಸ್ಟ್ 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ 563101 

08152-233022 

488. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಸಬ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್. ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಗಾರ್ಮ &  

ೕಸ್ಟ್, ಕೋಲಾರ 563101 

08152-232622 

489. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಕೋಲಾರ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 

ಕಛೇರಿ' ಡಿ.  ಕೌ ಂಪೌಂಡ್  ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 

563101 

08152-220362 

490. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನರಸಾಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ . ನರಸಾಪುರ ಗಾರ್ಮ & 

ೕಸ್ಟ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 

563133 

08152-244011 

491. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಸುಗತೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ S ಸುಗತೂರು ಗಾರ್ಮ & 

ೕಸ್ಟ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 

08152-248066 

ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 563101 

492. 5ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮೇಮಗಲ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಮೇಮಗಲ್ ಗಾರ್ಮ & ೕಸ್ಟ್ 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ 563157 

08152-246011 
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493.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ವಕಕ್ಲೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ವಕಕ್ಲೇರಿ ಗಾರ್ಮ & ೕಸ್ಟ್ 
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 563130 

08152-237022 

494.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಲಕೂಕ್ರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ಲಕೂಕ್ರು, ನಾಡ ಕಛೇರಿ 

ಲಕೂಕ್ರು ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ 563160 

08151-239161 

495.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಕಸಬಾಹೋಬ , ಕೋಲಾರ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ. 

 

496.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾ ತ್ ಮಾ ತ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮಾ ತ್ ಗಾರ್ಮ, ಮಾಲೂರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಲೆಲ್ .  

08151-236160 

497.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಟೇಕಲ್ ಟೇಕಲ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ, ಟೇಕಲ್ 
ಹೋಬ ,, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 

08151-237040 

498.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕಸಬಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಸಬ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು.

-243049 

499.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅವನಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಳ ೕೆ ಪಂಚಾಯತ್  ಕಛೇರಿ ಅವನಿ  

ಗಾರ್ಮ ಅವನಿ ಕೋಲಾರ 563127 

08159-230049 

500.  ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆ ರಾಕೂರ  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೆ ರಾಕೂರ ಗಾರ್ಮ ಬೆ ರಾಕೂರ 
ೕಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ 563131 

08159-231749 

501. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದುಗಗ್ಸಂದರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ ದುಗಗ್ಸಂದರ್ 
ಗಾರ್ಮ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಕೋಲಾರ 563131 

08159-233749 

502. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಯಲೂರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರಾಮರ ದೇವಾಲಯ ರಸೆತ್ 
ತಯಲೂರು ಹ ಳ್ ಮತುತ್ ೕಸ್ಟ್ ತಯಲೂರ್ 

ಕೋಲಾರ 563136 

08159-249649 

503. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಹತಿತ್ರ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ.. ರಸೆತ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, 

ಕೋಲಾರ-563135 

08157-245452 

504. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌನಿಪ ಲ್/ ರಾಯಲಪಾಡು
 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಗೌನಿಪ ಲ್ ಹ ಳ್ ಮತುತ್  
ೕಸ್ಟ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ- 

08157-248100 

505.  ಕೋಲಾರ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕಸಬ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಕಸಬ, 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ ಕಾಂಫೌಂಡ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ-

08157-246222 

506. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನೆಲವಂಕಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬ , ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲೂಕು ,ಕೋಲಾರ. 

 

507. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರಾಯಲಪಾಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ,ಗೌನಪ ಲ್ ಹೋಬ ,, 

ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ,ಕೋಲಾರ. 

08538-
220085 

508. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ರೋಣೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ರೋಣೂರು  
ಹ ಳ್ ಮತುತ್  ೕಸ್ಟ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ  ಕೋಲಾರ-

563135 

08157-242190 
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509. ಕೋಲಾರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ಯಲೂದ್ರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಯಲೂದ್ರು ಹ ಳ್ ಮತುತ್  
ೕಸ್ಟ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ -563135 

08157‐241120

510. ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗಂಗಾವತಿ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸವಣಣ್  ವೃತತ್,  
ಗಂಗಾವತಿ  ಕೊಪಪ್ಳ-583227 

08533‐234325

511. ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಹು ಹೈದರ್, ವೆಟನರ್ರಿ  ಆಸಪ್ತೆರ್, ಹತಿತ್ರ ಹು ಹೈದರ್ , ಗಂಗಾವತಿ 
ಕೊಪಪ್ಳ 

08533‐269233

512. ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕನಕಗಿರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕನಕಚಲ 
ದೇವಾಲಯದ ಹತಿತ್ರ,ಕನಕಗಿರಿ  ಗಂಗಾವತಿ 
ಕೊಪಪ್ಳ 

08533‐240044

513. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ    ಕೆ.ಕೊಪಪ್ಲ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ  ಕೂಪಪ್ಲ್ 08533‐275600

514. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮರ   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, NEAR GP, 

ಕಟಟ್ಡ, ಮರ  ಗಂಗಾವತಿ, ಕೂಪಪ್ಲ್ 

08533‐276133

515. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನವ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ,ಅದಾಪುರ್ ರಸೆತ್, 
ನವ  , ಗಂಗಾವತಿ , ಕೂಪಪ್ಲ್ 

08533‐279488

516. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ದಾಧ್ಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಆರ್. .ಆರ್.- 
ಜಿ. .ಐ. ರಸೆತ್, ದಾಧ್ಪುರ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು 

08533‐280033

517.  ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕರಟಗಿ ಉಪ ತಹ ಲಾದ್ರ್, ಕರಟಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಕೊಪಪ್ಳ

08532‐282048

518. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ವೆಂಕಟಗಿರಿ  ವೆಂಕಟಗಿರಿ  08535‐274058

519. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಲವಂಡಿ    ಉಪ ತಹ ಲಾದ್ರ್ -ಅಲವಂಡಿ,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  

ನಿರೀಕಷ್ಣಾ  ಮಂದಿರ , ೕಸ್ಟ್ ಅಲವಂಡಿ  ಕೊಪಪ್ಳ-

583231 

08539‐285022

520. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಟಾನ್ಳ್   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಟಾನ್ಳ್ 
ರೆಡಿಡ್ಯಾರ್ ಓಣಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತಿತ್ರ    

‐274300

521. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಇರಕಲಗಡ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರಕಲಗಡ  
ಕೊಪಪ್ಳ ರಸೆತ್ ಯಲಮಗಿರಿ ಕಾರ್ಸ್  ಇರಕಲಗಡ  
ಕೊಪಪ್ಳ 583231 

08539‐244424

522. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಪಪ್ಳ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ(ಕೊಪಪ್ಳ), 

ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೊಪಪ್ಳ-583228 

08539‐220343

523. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ  
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ೕಸ್ಟ್ 
ಹನುಮಾಸಾಗರ ೕಸ್ಟ್ ಕೊಪಪ್ಳ 584114 

08536‐270044

524. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹನುಮನಾಲ್  ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ನಾಡಕಛೇರಿ  ಹನುಮನಾಲ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ 584166 

08536‐289344

525. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ.  ಕುಷಟ್ಗಿ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ  (ಕುಷಟ್ಗಿ ), 
ಕುಷಟ್ಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ-584121 

08536‐267179
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526. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ತಾವರೆಗೆರೆ   ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, 
ೕಸ್ಟ್ ತಾವರೆಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕುಷಟ್ಗಿ,  ಕೊಪಪ್ಳ 

584131 

08536‐275044

527. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಯಲಬುಗಾರ್ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, 

ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯಲಬುಗಾರ್, ಕೊಪಪ್ಳ-583236 

08534‐220158

528. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ರೆವೆಂಕಲಕುಂಟ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರೆವೆಂಕಲಕುಂಟ  
ಪ0ಚಾಯತ್  ಕಟಟ್ಡದ ಹತಿತ್ರ  ಯಲಬುಗಾರ್  
ಕೊಪಪ್ಳ 583237 

08534‐247273

529. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೂಕನೂರು  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ 

ಕುಕನೂರು  ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಯಲಬುಗಾರ್ ಕೊಪಪ್ಳ 

583232 

08534‐230038

530. 6ಕೊಪಪ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಂಗಳೂರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಮಂಗಳೂರು  
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಯಲಬುಗಾರ್ ಕೊಪಪ್ಳ 583237 

08534‐259001

531. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅಕಿಕ್ಹೆಬಾಬ್ಳು   ಉಪ ಕಮೀಷನರ್ , ಮಂಡಯ್,ನಾಡಕಛೇರಿ 

ಅಕಿಕ್ಹೆಬಾಬ್ಳು, ಕೃ  ಕಟಟ್ಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,  ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮಂಡಯ್ 571605 

08230‐264010

532. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೂಕನಕೆರೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಮುದಾಯ 
ಆರೋಗಯ್  ಕೇಂದರ್,ದ ಹತಿತ್ರ  
ಬೂಕನ ಕರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,  ತಾಲೂಲ್ಕು 

08230‐266070

533. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-   ಕಿಕೆಕ್ೕರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ,ಕಿಕೆಕ್ೕರಿ,ವೆಟನರ್ರಿ  ಆಸಪ್ತೆರ್ಮುಂಭಾಗ, 
ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,  
ಮಂಡಯ್ 571423 

08230‐265150

534. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸಂತೆಬಾಚಹ ಳ್   ಉಪ ಕಮಿಷನರ್ , ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೆಬಾಚಹ ಳ್ೕ 
,ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್  ರಸ ತೆ್, ಕೆ..ಆರ್.ಪೇಟೆ. ಮಂಡಯ್
571436 

08230‐266710

535. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ೕಲನೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ೕಲನೆರೆ  ,  
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ.  ತಾಲೂಲ್ಕು 

08230‐260580

536. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ - ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ( ಕಸಬಾ ), ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ , 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. 

08230‐261040

537. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅತಗೂರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಕೆಸೂತ್ರು ,   ಮದೂದ್ರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು(ಅತಗೂರು) 

08232‐279050

538. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ .ಎ.ಕೆರೆ-1  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೂಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 
ಹೆದಾದ್ರಿ, ಕ .ೆಎಂ.ದೂಡಿಡ್, , ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು. 
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539. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.-2  ಉಪ ಕಮಿಷನರ್  ಮಂಡಯ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 
,ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.ಹೂನಲಗೆರೆ ,ಕಸಬಾ- 2 

ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯತ್  ಕಟಟ್ಡ ಮದೂದ್ರು  ಮಂಡಯ್ 571428 

08232‐271050

540. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆ.ಎಂ ದೊಡಿಡ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ದೂಡಿಡ್,  
ಭಾರತಿನಗರ , ಮದೂದ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು 

08232‐235250

541. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ    ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಪಪ್-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಕಟಡ್ಡ,  
ಕೌಡ ಲೆ್, ಮದೂದ್ರು  ತಾಲೂಲ್ಕು  [  ಕೊಪಪ್] 

08232‐270680

542. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಪಪ್-2  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಜಾಚಾರಿ ಕಟಟ್ಡ 
ಕೂಪಪ್, ,ಮದೂದ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು   (ಕೊಪಪ್-2 ) 

08232‐248150

543. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೊಪಪ್-3  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಡೂಲ್.ಡಿವಸತಿ ಗ್ಋಹ,  
,ಬೆಸಗಾರಹ ಳ್, ,  ಮದೂದ್ರು , ತಾಲೂಲ್ಕು( ಕೊಪಪ್3) 

08232‐278020

544. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮದೂದ್ರು  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ( ಕಸಬಾ ),  ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಧ, ಮದೂದ್ರು.  08232‐232008

545. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹಲಗೂರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,ರ ಗೌಡ ಕಟಡ್ಡ,  
ಹಲಗೂರು, ಮಳವ ಳ್. 

08231‐295599

546. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 
ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ 

ಕಸಬಾ-1, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಸಭಾ-1 ಪರ್ಕಾಶ್  ಕಟಟ್ಡ, ಮಳವ ಳ್, 
ಮಂಡಯ್-571417 

08231‐240200

547. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಿ .ಜಿ .ಪುರ -2  ಉಪ ಕಮಿಷನರ್ ಮಂಡಯ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  
ನಾ ಡ ಕ ಛೇ ರಿ  ಮಳವ ಳ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಳವ ಳ್ ,  
ಮಂಡಯ್ 571430 

08231‐247555

548. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ             ನಾಡಕಛೇರಿ- - ಬೆಳಕವಾಡಿಯ ಲ್ ಎಜಿಎಸ ಕೆ್ ಕೇಂದರ್ ಇರುವುದಿಲಲ್ 

549. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಸಬ-1  ಉಪ ಕಮಿಷನರ್ ,  ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ. 
ಮಳವ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ 571430 

08231‐246999

550. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕೆ-3 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
,ಹೋಸೂಕ್ರು  ಮಳವ ಳ್,  ತಾಲೂಲ್ಕು (ಕೆ.) 

08232-237090 

551. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಿರುಗಾವಲು -1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ. . ಕಟಟ್ಡ,  
ಕಿರುಗಾವಲು ,ಮಳವ ಳ್, (ಕಿರುಗಾವಲು-1) 

08231-249999 

552. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕಿರುಗಾವಲು-2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಂದೂರು ಮಳವ ಳ್  
ತಾಲೂಲ್ಕು 

 

553. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ   ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಿರುಗಾವಲು-3ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸುಜಜ್ಲೂರು, ಮಳವ ಳ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು 

 

554. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಳವ ಳ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಳವ ಳ್, ಮಳವ ಳ್,  
ತಾಲೂಲ್ಕು 

08231-244577 
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555. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಬಸರಾಳು-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸರಾಳು. 571416 08232-276744 

556. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದುದದ್ -1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ದುದದ್ -1, 571405 08232-277152 

557. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ದುದದ್-2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೂಳಲು (ದುದದ್ 2) - 

571405 

08232-277177 

558. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹನಕೆರೆ-ಕಸಬ- ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹನಕೆರೆ   (ಕೆ) 08232-274279 

559. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆರೆಗೂಡು -1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ 

ಕೆರೆಗೂಡು, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್ 571446 

08232-272155 

560. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆರೆಗೂಡು -2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆರೆಗೂೇಡು, ಕೀಲಾರ-
571450. 

08232-270270 

561. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೂತತ್ಟಿಟ್-1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ  
ಕೂತತ್ಟಿಟ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್ 571402 

08232-296295 

562. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೂತತ್ಟಿಟ್ -2 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಗಗ್ಹ ಳ್ (ಕೂತತ್ಟಿಟ್ - 2) 08232-234295 

563. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಂಡಯ್ ಕಸಬ-
1. 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, 
ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್  ರಸೆತ್ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ,  ಮಂಡಯ್ ಮಂಡಯ್-571401 

08232-239985 

564. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಳೂಳ್ರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್0/0 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ನಾರ್ಡ ಕಛೇರಿ, 

ಬೆಳೂಳ್ರು , ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ 571418 

08234-287122 

565. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಿಂದಿಗನ ಲೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  0/0 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, 

ಬಿಂದಿಗನ ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ,  ಮಂಡಯ್ 571802 

08234-284004 

566. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೇವಲಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೇವಲಾಪುರ 
ನಾಗಮಂಗಲ, ತಾಲೂಲ್ಕು 

08234-281002 

567. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೂನಕೆರೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಹೂನಕೆರೆ ಮತುತ್ 
ಹೂನಕೆರೆ  ಹೋಬ , ಚೀಣಯ್,  ಮಂಡಯ್ 571534 

08234-280440 

568. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಾಗಮಂಗಲ 
[ಕಸಬ]

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, [ಕಸಬ]  ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ, ನಾಗಮಂಗಲ – 
571432.

08234-285124 

569. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಚಿನಕುರು   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ , ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ಕಟಡ್ಡ, ಚಿನಕುರು  , ಪಾಂಡವಪುರ   ತಾಲೂಲ್ಕು 

08236-268007 

570. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ , ಹೇಮಾವತಿ ವಸತಿಗೃಹ, 
ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 571431  

-299860 

571. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಪಾಂಡವಪುರ -
ಕಸಬ

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ , ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ,  
ಪಾಂಡವಪುರ 

08236-255003 
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572. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಅರಕೆರೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್  
ಕಟಟ್ಡ  , ಅರಕೆರೆ  , ಎಸ್.ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ, ತಾಲೂಲ್ಕು 

08236-259018 

573. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬೆಳಗೂಳ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಕೈಗಾರಿಕಾ   ಕಛೇರಿ 

ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಳಗೂಳ , ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ  ತಾಲೂಲ್ಕು 
08236-257053 

574. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ  ರಸೆತ್ , 
ಕಿರಂಗೂರ್, 571807 

08236-252048 

575. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ -2 ನಾಡಕಛೇರಿ ,ಗೌರಿಪುರ  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ  ತಾಲೂಲ್ಕು 571807 08236-206048 

576. 6ಮಂಡಯ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ - ಕಸಬ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ಧಾನ ಸೌಥ 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ-571438  

08236-252048 

577. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್- ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು- 571114 

08228-255330 

578. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂತರ ಸಂತೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಅಂತರ ಸಂತೆ ನಾಡ 

ಕಛೇರಿ ತಾರಕ  Iನೀರಾವರಿ ಕಟಟ್ಡ ಅಂತರ ಸಂತೆ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು 571114 

08228-264253 

579. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಂಪಾಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಂಪಾಪುರ 
ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಡಿ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ಹಂಪಾಪುರ, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು-571125. 

08228-267753 

580. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಂದ ಕೆ  ಕಂದ ಕೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ,ಮೈಸೂರು 08228-266853 

581. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಸರಗೂರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಸರಗೂರು, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು-571114 

08228-265553 

582. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ – 

ಹುಣಸೂರು  ಮೈಸೂರು 571105 

08222-251900 

583. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿ ಕೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಬಿ ಕೆರೆ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 

08222-240060 

584. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಗೌಡಗೆರೆ, 
ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು-571610 

08222-248900 

585. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹನಗೊಡು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹನಗೊಡು  ಹುಣಸೂರು 
ಮೈಸೂರು 571105 

08222-243080 

586. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ [ಕಸಬ] ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

08223-263242 

587. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಚುಂಚನಕಟೆಟ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಚುಂಚನಕಟೆಟ್ 
ಹೋಬ , ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, 
ಮೈಸೂರು 

08223-281114 

588. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೆಬಾಬ್ಳ ಹೆಬಾಬ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾ  ಗಾರ್ಮ ರಸೆತ್ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
08223-263252 

589. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹೊಸಅಗರ್ಹಾರ ಹೊಸಅಗರ್ಹಾರ , ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 08223-280100 
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590. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಮಿಲೆರ್   ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಿಲೆರ್, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, 

ಮೈಸೂರು 571603 

08223-282200 

591. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಸಾ ಗಾರ್ಮ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಗಾರ್ಮ -283050 

592. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಜಯಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಯಪುರ ಗಾರ್ಮ 

ಮೈಸೂರು 570008 

0821-2595282 

593. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಮೈಸೂರು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ 

ಮೈಸೂರು 
 0821-2442240 

594. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಜರ್ ಬಾದ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ 
ಧಾನ ಸೌಧ ಕಟಟ್ಡ, ನಜರ್ ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು570010 

0821-2442240 

595. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ವರುಣ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ .ನಾಡ ಕಛೇರಿ ವರುಣ ಗಾರ್ಮ ವರುಣ 
ಹೋಬ , ಮೈಸೂರು 570010 

0821-2599077 

596. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಇಲವಾಲ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.  ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ,  ಎದುರು 
ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೇಡಿ ಇಲವಾಲ, ಮೈಸೂರು-571130 

0821-2408834 

597. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಬಿ ಗೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿ ಗೆರೆ, ನಂಜನಗೂಡು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು-571129. 

08221-232266 

598. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಚಿಕಕ್ಯಯ್ನಛತರ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಯಯ್ನಛತರ್, 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು-571301 

08221-228208 

599. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ದೊಡಡ್ಕೌಲಂದಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ದೊಡಡ್ಕೌಲಂದಿ ನಂಜನಗೂಡು 
ತಾಲೂಲ್ಕುಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮೈಸೂರು 571312 

08221-221268

600. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಹುಲಲ್ಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಹುಲಲ್ಹ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಲಲ್ಹ ಳ್ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕುಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಮೈಸೂರು 
571314 

08221-220222 

601. ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು - ಕಸಬ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, 

ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು-571301 

08221-226152 

602. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಟಟ್ದಾಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಬೆಟಟ್ದಾಪುರ , 

ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಮೈಸೂರು 571102 

08223-276122 

603. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರನಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿಹರನಹ ಳ್, 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು 571107 

08223-255022 

604. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಸಬ 

 

ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್-,  

ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ,-571107 
08223-274176 

605. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾವಂದೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರಾವಂದೂರು , 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, 

08223-277122 

606. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಸೆತ್-ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಸೆತ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ 
ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು -571124 

08227-262131 
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607. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬನೂನ್ರು ಬನೂನ್ರು, ಟಿ. ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು, 08227-275344 

608. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮೂಗೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ ಮೂಗೂರು    ನಾಡ ಕಛೇರಿ , 
ಟಿ ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು 571124 

08227-272013 

609. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಸೆಲ್  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಸೋಸೆಲ್  ಸೋಸೆಲ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಟಿ. 
ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು 

-260636 

610. 6ಮೈಸೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತಲಕಾಡು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಬೀದಿ, ತಲಕಾಡು. 
ಟಿ ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು 571122 

08227-273223 

611. 6ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಅರಕೆರೆ ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್ ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಡಿ ಕಟಟ್ಡ, ಗಾಂಧಿಚೌಕ್, 
ಅರಕೆರೆ, ದೇವದುಗರ್

08531-269037 

612. 6ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗಬೂಬ್ರು  ನೆಮಮ್ದಿ ಕೇಂದರ್, ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣ, ಗಬೂಬ್ರು ದೇವದುಗರ್, 
ರಾಯಚೂರು-584 113 

08531-275034 

613. 6ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಾಲಹ ಳ್  ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್  , ರಂಗನಾಥ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ, 
ಜಾಲಹ ಳ್, ದೇವದುಗರ್, ರಾಯಚೂರು 

08531-265037 

614. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕ ತಾಳ  ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು 584120 0838-252043 

615. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ರವರ  ರವರ ನೀರಾವರಿ ಕಛೇರಿ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್,, ಮಾನಿವ್ ರಸೆತ್, 
ರಾಯಚೂರು 584129 

08538-270048 

616. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ದೇವದುಗರ್-

 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೇವದುಗರ್- 

ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು-584111 

08531-260095 

617. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಂಗಸಗೂರು 
 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಂಗಸಗೂರು 
ರಾಯಚೂರು-584122 

08537-257164 

618. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ  ಗುರುಗಂಟ ಸಂಪಕರ್ ಕೇಂದರ್, ಗುರುಗುಂಟ, ಂಗಸಗೂರು, 
ರಾಯಚೂರ- 584127 

08537-285046 

619. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುದಗಲ್  ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್ ಹಳ  ೆತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ 

ಕಟಟ್ಡದ: ೕಸ್ ಠಾಣೆ ಎದರು, ಂಗಸಗೂರು 
ರಾಯಚೂರು 584125 

08537-280060 

620. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಲಪುರ  ಎ.ಪಿ.ಎಂ.  ಕಟಟ್ಡ, ಹಲಪುರ, ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು   

621. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ರೆಕೊಟನ್ಕಲ್ ರೆಕೊಟನ್ಕಲ್ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್, ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡ, ಬಸ್ 
ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ, ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು-584 120 

08538-260058 

622. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಳೂಳ್ರು ಕಳೂಳ್ರು, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಮಾನಿವ್, 
ರಾಯಚೂರು-584118

08528-263038 

623. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ  ಮಾನಿವ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು 
584203

08538-232048 

624. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಲಲ್ಟ ಮಲಲ್ಟ ಹಳ ೕೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತಿತ್ರ,  ಬಸ್ 
ನಿಲಾದ್ಣ, ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು 584129 

08538-251043 

625. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾನಿವ್  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾನಿವ್ ರಾಯಚೂರು-
584123 

08538-220085 
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626. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಮನಕಲೂಲ್ರು  ಆರ್.ಐ ಮತುತ್ .ಎ ಕಛೇರಿ, ಪಮನಕಲೂಲ್ರು, ಮಾನಿವ್   

627. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಂದರ್ಬಂಡ   ಹಳ ೕೆ ಪಿ.ಡಬುಲ್.ಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ 
ಚಂದರ್ಬಂಡ, ರಾಯಚೂರು. 

 

628. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ದೇವಸೂಗೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಂ. ಟಿ. . 79, ಆರ್.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ, 
ಶಕಿತ್ನಗರ, , ರಾಯಚೂರು-584170 

08532-246038 

629. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗಿಲೆಲ್ಸುಗೂರು  .ನಾಡಕಛೇರಿ  ಎ.ಇ.ಇ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ  , 
ಬಸ ನಿಲಾದ್ಣದ ಂಭಾಗ, ಗಿಲೆಲ್ಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು 

08532-281046 

630. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗುಡದೂರು.  ಕೆರೆಬಸವೇಶವ್ರ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ, ಗುಡದೂರು, 
ಂಧನೂರು-584124

08535-280593 

631. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ೕಸ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, 
ರಾಯಚೂರು-584101 

08532-225030 

632. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಎರೆಗೆರೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್. , ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಯರೆಗೆರ 
ರಾಯಚೂರು  

08532-282048 

633. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬದ ರ್
 

ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮನೆ ಭಾಗ, ಟಿ.ವೈ.ಹೆಚ್.ಇ. ಶಾಲೆ, 
ಬದ ರ್, ಂಧನೂರು 

08535-280595 

634. 
20 

ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಲಗನೂರು ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಏಜೆನಿಸ್, ಆಸಪ್ತೆರ್ ಹತಿತ್ರ, ಬಲಗನೂರು, 
ಂಧನೂರು  

08535-258549

635. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮ ಕ್ ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಸೌಧ, ಹೊಸಕಟಟ್ಡ, 
ಮ ಕ್, 584124 

08535-258549 

636. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಲಗುಂಡ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಲಗುಂಡ-584167  08535-280594 

637. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋರೆಬಾಲ್  ಗೋರೆಬಾಲ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,ರಾಯಚೂರು-584128 08535-274058 

638. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಲಮ್ಲ ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೀರಾವರಿ ವಸತಿಗೃಹ, 
ಕಲಮ್ಲ, ರಾಯಚೂರು-584136. 

08535-280593 

639. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಂಜ ಲ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಂಜ ಲ್  ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸನ್ ಆಫ್  ನಾಗಪಪ್ 
ಮನೆ, ಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು 584128 

08535-265053 

640. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೆಡಗಿನಾಳ್  ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್ ಮೆ ಎದುದು, ರಜತ ಸಂಪಕರ್ ಕೇಂದರ್, 
ಹೆಡಗಿನಾಳ್ NARAYANREDDY HOUSE, OPP 

RAITA SAMPARKA ಕೇಂದರ್.  

08535-280596 

641. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಡಾ ೕಡ್ಸ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟಟ್ಡ 08535-280591 

642. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಾ ಹಾಳ್  ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ, ಜಾ ಹಾಳ್ , ಂಧನೂರ್, 
ರಾಯಚೂರು

08535-280590 

643. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಜವಳಗೇರಾ  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಜವಳಗೇರಾ ರೈತ ಪಟನ್ ಸೇವಾ ಬಾಯ್ಂಕ್, 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ದ ಮುಂಭಾಗ, ಂಧನೂರು, 
ರಾಯಚೂರು 584143 

08535-264058 

644. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುನನ್ಟಗಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ , ಕುನನ್ಟಗಿ , ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಪಕಕ್, 
ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು 584128 

08535-254049 



 Page I 42

645. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಂಧನೂರು  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಂಧನೂರು 
ರಾಯಚೂರು-584128 

08535-220054 

646. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತುರು ಹಾಳ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ 0/0  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  
ತುರು ಹಾಳ್ , ಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು 584128 

08535-244344 

647. ರಾಯಚೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ವಲಕಂದಿನಿನ್  ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ, ವಲಕಂದಿನಿನ್, ಂಧನೂರು  08535-280592 

648. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಳೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಮಳೂರು  ಹ ಳ್, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕುರಾಮನಗರ  ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

0026B5116(WI 
MAX) 

649. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ರುಪಾ ಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರುಪಾ ಪುರ ಹ ಳ್, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕುರಾಮನಗರ  ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

080-27305725 

650. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಕಸಬ ಹೋಬ , ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

 

651. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹಾರೋಹ ಳ್ , ಕನಕಪುರ 
ರಾಮನಗರ  ಜಿಲೆಲ್  

080-27562224 

652. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕನಕಪುರ ಕಸಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ , ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್  

653. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೂಡಿಹ ಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ,  

ಕೂಡಿಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

KANAKAPURA ತಾಲೂಲ್ಕುಬೆಂಗಳೂರು 562119 

080-27541123 

654. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮರಳವಾಡಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮರಳವಾಡಿ ೕಸ್ಟ್ , 
ಯೂಕೋ ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಕನಕಪುರತಾಲೂಲ್ಕು 
ಬೆಂಗಳೂರು-562112 

080-27571229 

655. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾತನೂರು ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾತನೂರು ೕಸ್ 
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ-562117 

080-27551133 

656. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ  ಜಿಲೆಲ್ 562117 

080-27532228 

657. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುದೂರು 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ಕುದೂರು ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕುದೂರು, ಕೆನರಾ 
ಬಾಯ್ಂಕ್  ಹತಿತ್ರ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್-561 
101 

080-27762036 

658. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಮಾಡಬಾಳ್,  ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

 

659. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಗಡಿ  
 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಸಬಾ ಹೋಬ , ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕುತಾಲೂಲ್ಕುಕ 

080-27745078 
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660. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಲೂರು 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಸೋಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಲೂರು 
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಸೋಲೂರು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ 

ಜಿಲೆಲ್ 562127 

080-27757027 

661. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 562131 

080-27765011 

662. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಡದಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ -   ಬಿಡದಿ  ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್- 
562109 

080-27282030 

663. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೈಲಾಂಚ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೈಲಾಂಚ, ರಾಮನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್- 562109 

080-27307125 

664. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೂಟಗಲ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 0/1, ಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, 

ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೂಟಗಲ್ , ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 571511 

080-27284009 

665. ರಾಮನಗರ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ-562159 

080-27273326 

666. ದಾವಣಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೆನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ., ಚೆನನ್ಗಿರಿ  08189-227227 

667. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಣವೆರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಅಣವೆರಿ,  577243 08282-244045 

668. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳೆನೊನೂನ್ರು -1 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂದಿ ವೃತತ್ 
ಹೊಳೆನೊನೂನ್ರು 577227 

08282-235028 

669. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳೆನೊನೂನ್ರು-3 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕ ಳ್ಹಾಳ್, ಅರೆಬಿಳಚಿ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್-577233 

08282-236085 

670. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳೆನೊನೂನ್ರು-2 ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅನವೇರಿ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್-577243. 

08282-244045 

671. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳೆನೊನೂನ್ರು-3 ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ, ಅಟಲ್-ಜಿ, ಜನ ನ್ೕ  
ಕೇಂದರ್, ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ವೃತತ್, ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು 
ಹೋಬ , ಭದಾರ್ವತಿ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 

08282-236085 

672. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೂಡಿಲ್ಗೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೂಡಿಲ್ಗೆರೆ ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್.-577233 

08282-236086 

673. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಭದಾರ್ವತಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಉಪ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಅಟಲ್ ಜೀ 
ಜನ ನ್ೕ  ಕೇಂದರ್, ಕಸಬ ಹೋಬ , ಭದಾರ್ವತಿ, 
ಹೊಸನಗರ 

08282-261010 

674. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸನಗರ-ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, 

ಹೊಸನಗರ 

08185-221151 

675. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಹುಂಚ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹುಂಚ, ಹೊಸನಗರ 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.-577436 

08185-262218 

676. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆರೆಹ ಳ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ. ಕೆರೆಹ ಳ್ ರಿಬಬ್ನ್ ಪೇಟ್, 
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, , ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್-577426 

08185-242094 
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677. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-ನಗರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಗರ, ಹೊಸನಗರ, 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್-577425 

08185-243466 

678. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆನಂದಪುರಂ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆನಂದಪುರಂ  
ಬಸವನಬೀದಿ ಆನಂದಪುರಂ,  577412 

08183-262074 

679. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆ ನಹ ಳ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಆ ನಹ ಳ್ ೕರಭದರ್ 
ದೇವಸಾಥ್ನದ ಪಕಕ್, ಗಂದೂರು ರಸೆತ್ 

08183-237674 

680. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾರಂಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡಕಛೇರಿ,  - ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಪಟನ್ 
ಪಂಚಾಯತ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ ಸಾವ್ಮಿ ದೇವಸಾತ್ನದಪಕಕ್, 
ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್, 577421 

08186-240174 

681. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಗರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ, ಸಾಗರ 08183-220070 

682. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಳಗುಪಪ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ಕಛೇರಿ, ಡಿ. . . ಬಾಯ್ಂಕ್ 
ಕೆಳಮಹಡಿ, ೕರಭದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸೆತ್, ತಾಳಗುಪಪ್,  
577430

08183-254274 

683. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂಜನಾಪುರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ , ಅಂಜನಾಪುರ, ಹಳ ೕೆ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ, ತಾಲ್ 
ವ ಗಗ್-577214 

08187-243067 

684. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸೂರು 
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸೂರು ಕಾರಿಪುರ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್577427 

08187-236755 

685. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾರಿಪುರ ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ  ಧಾನ ಸೌಧ, 
ಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್-577427 

08187-222089 

686. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಳಗುಂಡ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ ,  ತಾಳಗುಂಡ ಬೆ ಳ್ಗಾ  
ಹಳ  ೆಗಾರ್ಮ  ಪಂಚಾಯತ್  ಕಟಟ್ಡ, ತಾಳಗುಂಡ, ಹೋಬ  
577 450 

08187-233004 

687. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉದಗಣಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,ನಾಡ ಕಛೇರಿ ,  ನಾಡಕಛೇರಿ ಉದಗಣಿ 
, ರಾಳಕೊಪಪ್ 

08187-233045 

688. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರನಹ ಳ್   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹರನಹ ಳ್ 577416 08182-230004 

689. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳಲೂರು  ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ,ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಳ  ೆಎಇಇ ಕಛೇರಿ 

ತುಂಗಾ ಮೇಲದ್ಂಡೆ ೕಜನೆ ಪಾರ್ಜೆಕಟ್ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಆವರಣ 

ಹೊಳಲೂರು 577216 

08182-245324 

690. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಂ  ನಾಡಕಛೇರಿ-

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ , ಕುಂ  577423  08182-262340 

691. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿಡಿಗಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಿಡಿಗಿ ರ್ೕಗಂಧ 
ಕಾಲೋನಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್ 

08182-240080 

692. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ 
 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ವ ಗಗ್-ತಾಲೂಲ್ಕುಹಳ  ೆಡಿ.ಒ ಕಛೇರಿ 

ಆವರಣ, ವ ಗಗ್ -577201 

08182-220004 

693. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೊರಬ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಛೇರಿ, 

ಸೊರಬ 

08184-270060 
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694. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆನವಟಿಟ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್-577429 

08184-267525 

695. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಂದರ್ಗುತಿತ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಚಂದರ್ಗುತಿತ್ 08184-262544 

696. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಡೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ  08184-268599 

697. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಪಪ್ಗದೆದ್ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕುಪಪ್ಗದೆದ್ 577429 08184-269799 

698. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಳ   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಉಳ  577434 08184-252626 

699. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಗರ್ಹಾರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಗರ್ಹಾರ,ಕೊಣಂದೂರು, 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು  . ವ ಗಗ್ 

08181-276045 

700. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಗುಂಬೆ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮೇಗರವ ಳ್ಕ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್-577424 

08181-277455 

701. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಜಜ್ವ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ-

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಜಜ್ವ ಳ್ I 577232 08181-235040 

702. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೇವಂಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ-

 
ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ದೇವಂಗಿ ೕಸ್ಟ್ 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು -577415 

08181-274099 

703. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಡಗದ ದೆ್ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್   ಕಛೇರಿ ,ಅಟಲ್ ಜೀ ಸೆನ್ೕಹಕೇಂದರ್, 
ಬೆಜಜ್ವ ಳ್, ಮಂಡಗದೆದ್ ವ ಗಗ್-577232 

08181-235040 

704. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುತೂತ್ರು  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ,ಅಟಲ್ ಜೀ ಸೆನ್ೕಹಕೇಂದರ್ ಕೇಂದರ್ , 
ದೇವಂಗಿ ಅಂಚೆ, ಮುತೂತ್ರು ಹೋಬ ,  ತೀಥರ್ಹ ಳ್ 
ತಾಲೂಲ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್-577415 

 08181-274099 

705. ವ ಗಗ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಕಸಬ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್
(ಜಿಲೆಲ್) 

08181-220224 

706. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ –ಹಂದನಕೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಂದನಕೆರೆ, 
.ಎನ್.ಹ ಳ್-572119

 08133-257597 

707. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಳಯಾರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹುಳಯಾರ್ , ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 08133-256242 

708. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಕಂದಿಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಚಂದಿಕೆರೆ, .ಎನ್.ಹ ಳ್,  ತುಮಕೂರು 
572228 

08133-266742 

709. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ  , ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್-572226 08133-269642 

710. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ .ಎಸ್.ಪುರ  ನಾಡಕಛೇರಿ, .ಎಸ್.ಪುರ ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 08131-246560 

711. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೇಲೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ. ಚೇಲೂರು 08131-242090 
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712. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಎಂ.ಜಿ ರಸತ್ ಗುಬಿಬ್., ತುಮಕೂರು-572216  08131-222110 

713. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಗಲವಾಡಿ  ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಲವಾಡಿ, ತುಮಕೂರು-
572222

08131-241024 

714. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಡಬ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಕಡಬ 08131-231077 

715. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿಟೂಟ್ರು ನಾಡಕಛೇರಿ. ನಿಟೂಟ್ರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 08131-230095 

716. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೆನನ್ರಾಯನದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಚೆನನ್ರಾಯನದುಗರ್ , ಕೊರಟಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, 

08138-239050 

717. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಳವನಹ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹೊಳವನಹ ಳ್ ,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 08138-234010 

718. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಳಾಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಕೊಳಾಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,- 
572140 

08138-23015 

719. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, , ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ , 
ಕೊರಟಗೆರೆ-572129

08138‐232015

720. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಮೃತೂತ್ರು ನಾಡಕಛೇರಿ. ಅಮೃತೂತ್ರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು – 572111 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

08132‐225008

721. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುತಿರ್ದುಗರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹುತಿರ್ ದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 08132‐227018

722. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋತಗೆರೆ  ಸಮತಾ ಸೌಧ ಬಿ ಡ್ಂಗ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, 
ಕುಣಿಗಲ್-572130 

9449095316

723. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಸಬ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ,  ಕುಣಿಗಲ್-572130 08132 220118

724. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಯಡಿಯೂರು  ನಾಡಕಛೇರಿ ಯಡಿಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,572142 08132‐228288

725. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ದೊಡೆಡ್ೕರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ 08137‐284510

726. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಐ.ಡಿ. ಹ ಳ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಐ.ಡಿ. ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು

08137‐281810

727. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಡಿಗೇನಹ ಳ್, I ನಾಡಕಛೇರಿ. ಕೊಡಿಗೇನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು 
572127 

08137‐279330

728. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ  ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು 08137‐282166

729. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಿಡಿಗೇ  ನಾಡಕಛೇರಿ. ಮಿಡಿಗೇ , ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು-572133 08137‐278611

730. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಪುರುವರ 

 

ನಾಡಕಛೇರಿ ಪುರುವರ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು-572175 

08137‐279000

731. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಾವಗಡ  ಕಸಬಾ 

 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಾವಗಡ , 
 ತುಮಕೂರು-561202 

08136‐244091
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732. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ  ನಾಗಲಮಡಿಕೆ 
ತುಮಕೂರು-572136 

08136‐240833

733. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿದಗಲ್
 

ನಾಡಕಛೇರಿ. ನಿದಗಲ್, ಮಂಗಳವಾಡ, ಪಾವಗಡ 
ತಾಲೂಲ್ಕು 

08136‐248440

734. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ವೈ.ಎನ್. ಹೊಸಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ.ವೈ.ಎನ್. ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ 72141 08136‐247222

735. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬುಕಾಕ್ಪಟನ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬುಕಾಕ್ಪಟನ್, ರಾ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು-572115 

08135‐271778

736. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌಡಗೆರೆ-572139 08135‐272878

737. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ. ಕಸಬಾ ಕಟಟ್ಡ ರಾ 572137 08135‐277878

738. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊನನ್ವ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊನನ್ವ ಳ್  ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 572217 08134‐264430

739. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಿಬಬ್ನಹ ಳ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಿಬಬ್ನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 572114 08134‐262122

740. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನೊಣ ನಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೊಣ ನಕೆರ ,ೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 572224 08134‐258188 

741. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕುಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ತಿಪಟೂರು 08134‐250129

742. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಳಾಳ್   ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಳಾಳ್  ೕಸ್ಟ್ 
ತುಮಕೂರು 572153 

0816‐2240233

743. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೆಬೂಬ್ರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೆಬೂಬ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು 572120 0816‐2241533

744. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋರಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋರಾ ತುಮಕೂರು,ತಾಲೂಲ್ಕು 572128 0816‐2242233

745. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು, ಕಸಬಾ 
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧ ತುಮಕೂರು 
572106 

0816‐2251190

746. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಉರಡಿಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉರಡಿಗೆರೆ ,ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 572140. 0816‐2265533

747. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ದಬೆಬ್ಗಟಟ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ದಬೆಬ್ಗಟಟ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 572112 08139‐289243

748. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ದಂಡಿನವರ ನಾಡಕಛೇರಿ ,ದಂಡಿನವರ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
572112572227 

08139‐278023

749. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಯಸಂದರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾಯಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
572221 

08139‐277433

750. ತುಮಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಕಸಬಾ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಕವೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, 
ತುರುವೇಕೆರೆ 572227

751. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಜಕ್ರ್ ಉಪತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಜಕ್ರ್, ಮನಿನ್ಗಾರ್ಮ-
574101. 

08139‐271513

752. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ವಂಡೆಸ್
 

ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರರವರ ಕಛೇರಿ, ಎಸ್.ಬಿ. .ಎ ಬಾಯ್ಂಕ್ 
ಕಟಟ್ಡ, ವಂಡೆಸ್

08254‐239228
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753. ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ದಾದ್ಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರರವರ ಕಛೇರಿ, ನೆಮಮ್ದಿಕೆಂದರ್,  
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ,  ದಾದ್ಪುರ 576239 

754. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಉಪ  ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯದಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, ಬೈಂದೂರು  -576214 

08254‐251657

755. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 2- ಬರ್ಹಾಮ್ವರ  
ವರಂಬ ಳ್  ಉಡುಪಿ 576213 

0820‐2560492

756. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋಟಾ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್I ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕೋಟಾ ಉಡುಪಿ 

576221 

0820‐2565282

757. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ- 

ಉಡುಪಿ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನೆಮಮ್ದಿಕೇಂದರ್, ಹಳ ೕೆ ಡಿ.ಡಿ.ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ, 
ಬನನ್ಂಜೆ, ಉಡುಪಿ

0820‐2525417

758. ಉಡುಪಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾಪು ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ಕಾ ೕರ್ರೇಷನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಎದುದು , ಪಡು 
ಹ ಳ್, ಪುರಉಡುಪಿ,ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾಪು ,  

0820‐2591444

759. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ದೋರನಹ ಳ್   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ , ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟಟ್ಡ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಹತಿತ್ರ, ದೋರನಹ ಳ್ , ಶಹಪುರ  

08479‐212701

760. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋಗಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಬಸ್ಸ್  ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ , 
ಗೋಗಿ ಶಹಪುರ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585309 

08479‐225544

761. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಹ ಯಾಳ (ಬಿ)   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಹ ಯಾಳ (ಬಿ) 
762. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆಂಭಾ   ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಭಾಗ-1, ಎಸ್.ಬಿ. . ಕಾಯ್ಂಪ್, ಕೆಂಭಾ  

ಶಹಪುರ ಯಾದಗಿರಿ I585216 

08443‐278110

763. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಶಹಪುರ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್( ನಾಡಕಛೇರಿ), ಹಳ  ೆತಹ ೕಲ್ ಕಛೇರಿ, 

ಯಾದಗಿರಿ I ರಸೆತ್, ಶಹಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ -585223 

08479‐240033

764. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಶೋರಾಪುರ   ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಶೋರಾಪುರ ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585224 08443‐257073

765. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ   ತಹ ೕಲಾದ್ರ್   ಕಛೇರಿ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ರೈಲೆವ್ 
ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ ಯಾದಗಿರಿ - 585201 

08473‐252372

766. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಬ ಚಕರ್   ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಐ.ಬಿ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖಯ್ 
ರಸೆತ್ ಬ ಚಕರ್,  

767. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ಕುಣಿ  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್,  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹತಿತ್ಕುಣಿ, ಉಪ 

ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ -585202 

08473‐212653

768. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಣಸಗಿ   ಶೇಷ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ ಹುಣಸಗಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 

ಗುಲಬ್ಗಾರ್-585215 

08444-200622 

769. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಡೆಕಲ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಪಿ.ಡಬುಲ್ಯ್.ಡಿ. 
ಕಛೇರಿ ಹತಿತ್ರ, ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ಂಪ್, ಕೊಡೆಕಲ್. 

08444-222887 

770. ಯಾದಗಿರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಂಕಲ್  ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಕೊಂಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ 
-585321 

08473-213725 
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