ಕ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣಯಯ

ಗ್ಾರಮದ ಹಯಸರು/ ಏರಿಯಾದ

ಬೀಟ್

ಹಯಸರು

ನಂಬರ್

ಹಯಸರು

ಬೀಟ್ ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಹಯಸರು

ಹುದ್ಯೆ/ಮೆಟಲ್
ನಂಬರ್

ಬೀಟ್ ಸಿಬಬಂದಿಯವರ

ಗಸಿಿನ ಮೆೀಲುಸುಿವಾರಿ

ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬಯೈಲ್

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಯಸರು, ಹುದ್ಯೆ

ನಂಬರ್

ಮತ್ುಿ ಮೊಬಯೈಲ್ ನಂಬರ್

ಮಂಕಿ:
ಎ.ಎಸ್.ಐ-ಜಿ. ಆರ್. ಗೌಡ

ದಾಸನಮಕಿಿ, ಗುಳದಕ ೇರಿ,
1.

ಮಂಕಿ

ಸಾರಸವತಕ ೇರಿ, ದ ೊಡಗುಂದ,
ತಾಳಮಕಿಿ, ದ ೇವರಗದ ,ೆ ನಾಕುದಾ

1

ಗಿರಿೇಶ ನಾಯಿ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-1329

8277988055

ಮೊಹಲ್ಾಾ, ಬಣಸಾಲ್ , ನವಾಯತ್

ಎ.ಎಸ್.ಐ-ಆರ್. ಬಿ. ಭಂಡಾರಿ

ಕ ೇರಿ, ಮಡಿ, ಸಣಗುಂದ
2.

ಮಂಕಿ

3.

ಮಂಕಿ

4.

ಮಂಕಿ

5.

ಮಂಕಿ

6.

ಮಂಕಿ

7.

ಹ ೊಸಪಟ್ಟಣ

2

ನಾಗರಾಜ ಒಂಟಿಗ ೊೇಡಿ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-1612

8277988054

3

ರ್ವಜಯಲಕ್ಷ್ಮೇ ಕ . ಎಸ್.

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ-518

8277988032

ನ ಲವಂಕಿ, ಹ ಬ್ಾಾರಹಿತಾ, ಕ ರಮನ

4

ರ ೇಷ್ಾಾ ನಾಯಿ

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ--505

8277988052

ಕ ಳಗಿನೊರು

5

ಕಿರಣ ರ ಡಿಿ

ಸಿಪಿಸಿ-1322

8277988027

ಬ್ ೈಲ್ಾರಕ ೇರಿ

6

ಶ ೇಭಾ ಅಂಬಿಗ ೇರ

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ-863

8277988050

ಮಂಕಿ

ಕ ಳಗಿನ ಇಡಗುಂಜಿ: ಪಾಜಿ

7

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೇ ನಾಯಿ

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ-1651

8277988049

8.

ಮಂಕಿ

ಮಾಲ್ ೊಿೇಡ

8

ಪದಾಾವತಿ ನಾಯಿ

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ--1700

8277988048

9.

ಮಂಕಿ

ಹುಡುಿಂಕ ೇರಿ

9

ರ್ವಠ್ಠಲ ಗೌಡ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-423

8277988047

10.

ಮಂಕಿ

ಗುಡ ೇಮಕಿಿ

10

ಶಶಿಪರಭಾ ಕ . ಎಸ್.

ಡಬೊಾೂ.ಎಚ್.ಸಿ-1575

8277988046

11.

ಮಂಕಿ

ತಲಗ ೊೇಡ: ಅಲುಗ ೇರಿ

11

ಪರಶಾಂತ ದ ೇಸಾಯಿ

ಸಿಪಿಸಿ-801

8277988045

12.

ಮಂಕಿ

ಬಳ್ಿರ: ಹಲಸಿನದಕ ೇರಿ,

12

ಅನಿಲ ಹ ೊನಿಿಕ ೊಳ

ಸಿಪಿಸಿ-1178

8277988044

ಅಪಸರಕ ೊಂಡ: ಕನಕಿಚಿಟ್ಾಟ,
ಖಾರ್ವಿಕ ೇರಿ
ಗುಣವಂತ : ಹಕಿಲಕ ೇರಿ, ಮುಗಳಿ,

ಮೇಲಿನ ಇಡಗುಂಜಿ: ಕುಳಿಮನ ,

ಮೊಳ ್ಿೇಡ: ತಲಮೊಟ್ , ಆಡುಿರಿ,

ಎ.ಎಸ್.ಐ-ಎಸ್. ಎನ್.
ನಾಯಿ

ಎ.ಎಸ್.ಐ-ಪಿ. ಎಸ್.
ಅಲ್ ಸೇಕರ್

ಕಬದಕ ೇರಿ, ಜನತಾ ಕಾಲ್ ೊೇನಿ
13.

ಮಂಕಿ

ಹ ಗಾಾರ

13

ಸುಬ್ಾಾ ದ ೇವಾಡಿಗ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-1286

8277988043

14.

ಮಂಕಿ

ಹಿನೊಿರ

14

ರಾಜ ೇಶ ನಾಯಿ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-1270

8277988042

15.

ಮಂಕಿ

ಬ್ ೇರಂಕಿ: ಕ ೊಂಡದಕುಳಿ

15

ಮಂಜುನಾಥ ಚಿನಗುಂದಿ

ಸಿಪಿಸಿ-561

8277988041

16.

ಮಂಕಿ

ಕಂದಾರ, ಬ್ ೊೇಳಗುಡ ಿ

16

ವಸಂತ ಮುಕಿರ

ಸಿಪಿಸಿ-1137

8277988040

17.

ಮಂಕಿ

ಕ ಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿಗ

17

ಹಷ್ಾಿ ನಾಯಿ

ಸಿಪಿಸಿ-1592

8277988039

18.

ಮಂಕಿ

ಅನಿಲಗ ೊೇಡ

18

ಅಮರ ಸಾರಾಪುರ

ಸಿಪಿಸಿ-1022

8277988038

19.

ಮಂಕಿ

ತುಂಬ್ ಬಿೇಳು: ಅಣ್ ಿಬಿೇಳು, ಜಡಿಿ

19

ರಾಜು ನಾಯಕ್

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-333

8277988037

20.

ಮಂಕಿ

ಕ ೊಪಪದಮಕಿಿ

20

ಪದಾಾವತಿ ಗೌಡ

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ-1628

8277988036

21.

ಮಂಕಿ

ಸುಳ ಬಿೇಳು

21

ಅಮರಿೇಶ ನಾಯಿ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-1471

8277988035

22.

ಮಂಕಿ

ಹ ರಾಳಿ

22

ಚಂದರಹಾಸ ನಾಯಿ

ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-440

8277988034

23.

ಮಂಕಿ

ಕುಚ ೊೇಡಿ

23

24.

ಮಂಕಿ

ದಬ್ ೊಾೇಡಾ

24

ರ್ವಜಯಲಕ್ಷ್ಮೇ ಕ . ಎಸ್.

ಡಬೊಾೂ.ಪಿ.ಸಿ-518

8277988032

25.

ಮಂಕಿ

ಆಡುಕುಳ

25

ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ

ಸಿಪಿಸಿ-916

8277988031

26.

ಮಂಕಿ

ಹಾದಿಕಲ್

26

ಸುರ ೇಶ ಮರಾಠಿ

ಸಿಪಿಸಿ-1663

8277988030

27.

ಮಂಕಿ

ಸಾಪೊಳಿಿ

27

ಗಣ್ ೇಶ ಲಮಾಣ್ಣ

ಸಿಪಿಸಿ-1126

8277988029

28.

ಮಂಕಿ

ಅಡಿಕ ಕುಳಿ

28

ಅಜಯ ಯಾದವಾಡ

ಸಿಪಿಸಿ-1039

8277988028

29.

ಮಂಕಿ

ಅಸಿಸಕ ೇರಿ

29

ಕಿರಣ ರ ಡಿಿ

ಸಿಪಿಸಿ-1322

8277988027

ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗ : ಜಿನ ೊಿೇಡ,

ಕ ೊೇಟ್ಾ: ಅನಂತವಾಡಿ,

-

-

ಎ.ಎಸ್.ಐ-ಎ. ಆರ್. ಗೌಡ

